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Obecni: Członkowie Rady (wg załączonej listy obecności), sołtysi (wg załączonej listy 
obecności), Wójt Gminy Krystyna Bryszewska, Sekretarz Gminy Katarzyna Turczyniak, Skarbnik 
Gminy Beata Jankowiecka, kierownicy referatów UG Dąbie oraz jednostek podległych, 
pracownicy urzędu oraz goście. 

 Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Dąbie 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak rozpoczął obrady o godzinie 10:00 witając 
zebranych. 

 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest  
14 i obrady są prawomocne. 

 Wnioski do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zapytał czy są jakieś zmiany do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jakieś wnioski? Nie widzę, Wobec tego 
przystępujemy do głosowania.  

Głosowanie nad porządkiem obrad: 

14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”. 

 Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2012 rok: 

4.1. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Dąbie za 2012 rok.  

/Sprawozdanie  - zał. Nr 1 do protokołu/ 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Szanowni Państwo, zawsze w tym miejscu można zadać 
sobie pytanie, mało to czy dużo? Pewnie można inaczej, pewnie można lepiej. Wydaje mi się jednak, że 
wszystkie zadania, które przyjęliśmy do realizacji w 2012 roku z mniejszym lub większym sukcesem 
udało się Nam, czyli Gminie zrealizować. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zatwierdzenie 
Sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 rok. Dziękuje bardzo. 

 

4.2. Dyskusja. 4.3. Wyjaśnienia Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Ireneusz Marciniak: Ja wiem, że wszystko zostało wyjaśnione, 
ale dyskusja musi być. Proszę zadawać pytania. 

Radny Robert Zaraza: Ja mam pytanie, Pani Wójt na prezentacji Pani prezentowała, że już w jednej 
wiosce poszerzyliśmy punkty świetlne w Naszej Gminie. Jesteśmy w trakcie tej umowy z Energetyką 
odnośnie pierwszego etapu, odnośnie renowacji – wymiany punktów świetlnych w Naszej Gminie. Jak 
Pani ocenia, czy już możemy przystępować do tego drugiego etapu? Czy jeszcze czekamy? Czy 
zrobimy to pojedynczo wioskami, czy przystąpimy całą gminą? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Drodzy Państwo postaram się tu odpowiedzieć na pytania, 
które do mnie docierały w międzyczasie: dlaczego w Pławiu, a nie w innej miejscowości? Najpierw 
powiem jak wygląda sytuacja. Otóż wiecie Państwo, że w 2008 lub 2009 roku zaczęliśmy modernizację 
oświetlenia, czyli wymieniliśmy wszystkie stare lampy. W latach 2009 – 2010 jeszcze to było też w roku 
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2011 udało Nam się w porozumieniu z Eneą dokonać tzw. dowieszek tych lamp, przy których nie trzeba 
budować słupów. Tych dowieszek udało Nam się dokonać bardzo dużo. Około 50. Zostały Nam te 
punkty świetlne, które wymagają niejako budowy urządzeń oświetleniowych. Próbowaliśmy zrobić to na 
zasadzie, że …ponieważ jesteśmy objęci umową, którą za ten pierwszy etap podpisaliśmy. Tu już jest 
odpowiedź dotycząca  - Pani Wójt jakie są oszczędności z oświetlenia? – Odpowiadam, to są te 
oszczędności, którymi spłacamy w tej chwili zadłużenie, bo to jak pamiętacie większość z Państwa – to 
są radni z poprzedniej kadencji, tak było to zatwierdzane, że z oszczędności spłacamy wykonanie tej 
modernizacji. Natomiast dopiero po 2016 roku, bo do 2016 roku obowiązuje ta umowa, będziemy mogli 
sobie spokojnie obliczyć jak to Nam wychodzi już jeżeli chodzi o faktyczne oszczędności. Próbowaliśmy 
z Eneą domówić się na zasadzie wykonania tego trzeciego etapu. W tej chwili Enea Nam przelicza ile 
by kosztowała całość. Niestety nowych punktów oświetleniowych jest sporo, bo myśmy w swojej 
naiwności myśleli, np. licząc po wsiach, że tak np. tutaj brakuje lampy, tutaj brakuje lampy. Kiedy poszli 
specjaliści, to okazało się, że zgodnie z normami odstępu od lampy, tam gdzie brakuje jednej lampy to 
wcale nie jednej, a np. trzech. Największy dylemat jest w Połupinie, gdzie z 6 czy 9 punktów zrobiło 
Nam się 17. To jest ten największy dylemat. Teraz poprosiliśmy o te przeliczenie. Próbowaliśmy z tych 
oszczędności, z których spłacamy, bo kto analizuje ten budżet, to widzi, że mimo iż cały czas idą w górę 
koszty związane z energią, to całość związana z opłatami za energię, mimo podwyżek jest w tej chwili 
jeszcze niższy, niż ten, który był w 2009 roku. Natomiast okazało się, że to nie do końca jest najlepsze 
rozwiązanie, czyli pójście takimi etapami, czyli wieś i wieś. Dlatego poprosiliśmy Eneę o przeliczenie czy 
jesteśmy w stanie teraz wprowadzając aneks, czyli wydłużając niejako umowę, tą która obowiązuje Nas 
w tej chwili, po prostu sfinansować ten trzeci etap w całości. Nie było by wtedy dylematu, dlaczego ta 
wieś pierwsza, a ta druga. Teraz odpowiadam na pytanie – nie widzę dzisiaj Pani sołtys z Pławia, która 
by mnie wsparła, dlaczego ta, a nie inna wieś? Drodzy Państwo, to Rada Sołecka Pławia i mieszkańcy 
Pławia zwrócili się do mnie z bolącym, wręcz alarmującym apelem, że droga powiatowa, która biegnie 
przez ich wieś od lat proszą bardzo o chodnik wzdłuż tej drogi, bo jest bardzo niebezpieczna. Tam 
niestety ruch odbywa się bardzo szybki, ponieważ no zdarzają się z tą tzw. niemożnością finansową, co 
chyba potwierdzi Pan Radny Powiatowy, że chyba ta inwestycja związana z wybudowaniem chodnika 
jest bardzo trudna. Poproszono mnie żebym uwzględniła to niebezpieczeństwo i żebym w pierwszej 
kolejności zapewniła przynajmniej oświetlenie wzdłuż tej drogi powiatowej i tak się stało. Dlatego ten 
Pław poszedł na pierwszą linię. Ja wiem, że do tego próbuje się dorobić tzw. „gębę”, ale Drodzy 
Państwo, takie były przesłanki mojego działania jeżeli chodzi o to. Dziękuję bardzo. 

Radny Krzysztof Nowak: Jeżeli chodzi o wywołaną dyskusję odnośnie oświetlenia. Pani Wójt ja 
alarmowałem odnośnie Połupina ulicy Słonecznej, gdzie dzieci oraz starsze osoby chodzą do kościoła, 
bloki. W miesiącach jesiennych jest tam bardzo ciemno, jest wąsko i jest bardzo duże zagrożenie. Teraz 
Pani powiedziała, że na drodze powiatowej Pani postawiła punkty świetlne, a co z moimi punktami? 
Jakie są priorytety? W sumie jeszcze na tej drodze, jak ja pracuje 15 lat w straży żadnego wypadku 
żeśmy nie odnotowali. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Widać nie pracuje Pan tak długo w straży, bo gdyby Pan 
dłużej pracował, to Pan by wiedział, że w Pławiu jest bardzo niebezpiecznie i tam wypadki bywały, ale 
Drodzy Państwo, ja myślę, że tak: w przypadku ulicy Słonecznej i tego dojścia do kościoła, po pierwsze 
jest to droga gminna, po drugie dobrze Pan wie, że przygotowujemy modernizację tej drogi w związku z 
powyższym również to zostanie uwzględnione, a po trzecie my już uczyniliśmy ukłon w stronę 
mieszkańców Połupina i przygotowaliśmy piękny chodnik dla mieszkańców starszych, którzy dochodzą 
do kościoła. Także tyle mogę odpowiedzieć w tej kwestii. Na pewno będziecie w niedługiej przyszłości 
również w tym temacie zadowoleni. 

Radny Remigiusz Gołębiowski: Ja chciałem się wypowiedzieć, ponieważ temat jest bardzo 
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kontrowersyjny. Może parę sprostowań, bo z tego co pamiętam i większość sołtysów też pamięta, że 
Pani Wójt osobiście składałem dwa wnioski do budżetu o postawienie punktów świetlnych zwłaszcza 
przy dojeździe do ośrodka zdrowia. Wydaje mi  się, że ośrodek zdrowia gminny, z którego korzystają 
wszyscy mieszkańcy powinien być priorytetem w oświetleniu niż nie wiem droga,  z której korzystają, bo 
Pani powiedziała o dostawieniu punktów świetlnych na drodze powiatowej, która nie jest… 

Radny Krzysztof Nowak: Nie jest w Naszej jurysdykcji. 

Radny Remigiusz Gołębiowski: Dokładnie, nie jest w Naszej jurysdykcji. To po pierwsze, a po drugie 
ona prowadzi do Szczawna i tam zostało usytuowane większość punktów świetlnych, to po pierwsze, a 
po drugie też Pani cały czas powtarzała jak to jest prowadzone, że tak jak Pani powiedziała, trzeci etap 
będzie realizowany to będzie realizowany wspólnie, będzie to jeden projekt budowlany, żeby oszczędzić 
koszta, to po pierwsze, po drugie, że będzie on realizowany z funduszy unijnych. Nagle okazuje się, że 
budzi to wielkie kontrowersje wśród mieszkańców całej gminy. Też tak, jak podkreślałem na początku 
priorytetem powinno być oświetlenie drogi do ośrodka zdrowia, z którego korzystają mieszkańcy całej 
gminy, a nie część mieszkańców. Dziękuję. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Panie Radny ma Pan rację, że droga do ośrodka zdrowia 
jest ważna, chociaż  z ośrodka zdrowia korzystają w ciągu dnia. Nikt do ośrodka zdrowia nie biegnie 
wieczorem, bo jest po prostu nieczynny. W związku z tym już chociażby z tego powodu. 
Przygotowaliśmy jak Pan zauważył na tym odcinku zmodernizowaliśmy nawierzchnię, bo o to przede 
wszystkim prosili mieszkańcy, bardzo chcieli, żeby dojazd do ośrodka był zapewniony. Drodzy Państwo, 
żeby już uciąć tą rozmowę na temat dlaczego w Pławiu, a dlaczego nie? Z każdej miejscowości były 
wnioski, które dotyczyły oświetlenia. Taką podjęłam decyzję, biorę za to pełną odpowiedzialność. Koniec 
kropka. Myślę, że zresztą taki to miało odzew – mieszkańcy Pławia podziękowali razem z Panią Sołtys. 

Radny Janusz Mejza: Czy coś wiemy na temat gazyfikacji dalszej w Naszej gminie? Drugie pytanie jest 
odnośnie internetu szerokopasmowego, wiemy, że tutaj linia została ciągnięta z Dąbia do Szczawna i 
Ciemnic, wiem, że są przygotowane następne odcinki, czy coś więcej na ten temat? 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Mieliśmy dyskusję prowadzić nt. budżetu. 
Zapytania i interpelacje są w dalszym punkcie. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Myślę, że to dotyczy budżetu, ale jeżeli już zostało zadane 
to pytanie, to ja odpowiem Panu Radnemu. Jeżeli chodzi o gazyfikację, to jak Państwo pamiętacie dwa 
lata temu tj. w roku 2011 było spotkanie w miejscowości Gronów z wszystkimi chętnymi do podłączenia 
się do gazociągu, do podłączenia się do miejscowości Łagów, Gronów, Pław. Po tym spotkaniu, tam byli 
przedstawiciele firmy EWE, firma przystąpiła do tzw. prac związanych z opłacalnością inwestycji i 
przyłączenia tej nitki gazociągu. Z danych jakie otrzymaliśmy wynika, że miejscowość Pław, 
przepraszam, że Pław i miejscowość Gronów spełniają wszystkie wymogi. Została przygotowana dla 
tych dwóch miejscowości dokumentacja, która w miesiącach wiosennych była również do Nas 
dostarczona do zaopiniowana. Również mieszkańcy posesji, przez które tam ma przebiegać ten 
gazociąg również mieli możliwość wypowiedzenia się. Były tam chyba dwa protesty, gdzie mieszkańcy 
nie wyrażali zgody na przejście gazociągu  obok posesji. W związku z tym tam zostały przygotowane 
korekty i ten projekt idzie do zatwierdzenia. Po uzyskani pozwolenia na budowę będzie wykonywany. 
Tak, jak mówili na tym spotkaniu nitka główna do posesji będzie sfinansowana przez firmę EWE 
natomiast przyłącze na posesji  będzie finansowane przez mieszkańca. Trwają prace w tej chwili 
obliczeniowe nad miejscowością Szczawno i miejscowością Łagów. Z tych dwóch miejscowości na 
dzień dzisiejszy korzystniejsza sytuacja jest w Szczawnie niż w Łagowie. Tam jest problem – tak patrzę 
na Pana sołtysa -  z blokami. Właśnie zostało to między innymi wliczone, że bloki chciały się podłączyć, 
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ale tam jest jakiś problem z przyłączeniem się mieszkańców, nie wiem, czy nie wyrażają zgody, trudno 
mi powiedzieć. Oni z Nami to tak nie za bardzo bezpośrednio konsultują. Wiem, że na te dwie 
miejscowości są przygotowywane w tej chwili tzw. obliczenia opłacalności inwestycji.  

Natomiast drugie pytanie dotyczyło szerokopasmowego internetu. Pamiętacie Państwo to chyba 
jeszcze w poprzedniej kadencji. To jest dość odległa inwestycja do której przymierzało się województwo, 
do wykonania tzw. szerokopasmowego internetu dla mieszkańców. W Naszej gminie do tego projektu 
załapały się miejscowości Szczawno, Ciemnice. Nie wiem dlaczego  właśnie nie Gronów, myśmy liczyli 
na to, że Gronów jest właśnie przy głównej trasie, Gronów, Łagów. Koncepcja poszła w inną stronę. W 
każdym razie jest Szczawno i Ciemnice. Trwają prace dotyczące, takie przygotowujące do tego 
internetu. Dzisiaj Pan sołtys od rana mnie pytał gdzie mieszkańcy mają się zgłaszać itd. Ponieważ z 
nami ta firma nie kontaktowała się i My tak na dobrą sprawę wiemy tylko to, że takie prace trwają. 
Żadnych szczegółów nie znamy. Ja obiecuję, że skontaktujemy się, poznamy szczegóły i udzielę 
odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są pytania dotyczące budżetu? 

Radny Remigiusz Gołębiowski: Jeszcze sprostowanie, do tego, co pani Wójt powiedziała o tych 
lampach. Ma Pani rację mówiąc i twierdząc, że punkty do ośrodka zdrowia są mniej ważne z racji tego, 
że nocą nie ma ruchu, ale to nie o to chodzi w tej całej dyskusji. Wydaje mi się, że meritum tej dyskusji 
jest to, że w moim odczuciu i odczuciu wielu mieszkańców traktuje Pani miejscowości wybiórczo, 
dlatego proszę Panią, tak jak Pani powiedziała przed chwilą, że bierze Pani pełną odpowiedzialność za 
to, że w tej miejscowości akurat zostały zamontowane lampy i prosiłbym Panią o potwierdzenie tego na 
piśmie. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są pytania dotyczące budżetu? Nie widzę. 
Dziękuję. 

 

4.4. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
 

Skarbnik Gminy Dąbie Beata Janowiecka: Proszę Państwa, opinia została zamieszczona na bip-ie. 
Odczytam preambułę, ponieważ w uzasadnieniu jest wszystko, to co macie Państwo zawarte w 
sprawozdaniu, czyli jak gdyby Regionalna Izba Obrachunkowa odnosi się do tego, co zawarte jest w 
Sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia. 
W tym miejscu Pani Skarbnik odczytała opinię.  

/zał. Nr 2 do protokołu/ 
 
4.5. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Dąbie za 2012 rok. 
Skarbnik Gminy Dąbie Beata Jankowiecka: Proszę Państwa, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w 
dniu 7 maja 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Dąbie za 2012 rok. 
W tym miejscu Skarbnik Gminy Dąbie odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej. 

/zał. Nr 3 do protokołu/ 

4.6. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Dąbie. 
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Skarbnik Gminy Dąbie Beata Janowiecka: Proszę Państwa, uchwała Komisji rewizyjnej została 
wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jej zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w dniu 9 maja 20013 roku podjęła uchwałę, w której wydała opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Dąbie o udzielenie Wójtowi Gminy Dąbie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2012 rok. Skład orzekający jest taki sam jak w poprzedniej uchwale, pozytywnie zaopiniował wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 2012. 

/zał. Nr 4 do protokołu/ 

4.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz 
Sprawozdania wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2012 rok. 

 
Skarbnik Gminy Dąbie Beata Janowiecka odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są pytania do uchwały? 

Radny Remigiusz Gołębiowski: Teraz będziemy uchwalać uchwałę odnośnie budżetu tak? 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Tak. Czy są pytania do uchwały? Wobec braku 
dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVII/169/2013. 

 
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2012 rok. 
 
Skarbnik Gminy Dąbie Beata Janowiecka odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są pytania do uchwały? 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 12 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVII/170/2013.  

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Leszek Turczyniak: Szanowni Państwo, Panie 
Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Radni, Sołtysi, ta uchwała, którą podjęliście przed chwilą 
świadczy o Waszej dojrzałości. Widać, że praktycznie można przyjąć, że ten budżet został przyjęty 
jednogłośnie. Z całym szacunkiem dla głosów, które są przeciwne, bo to też jest w ramach demokracji i 
słusznie i tak powinniśmy pracować w grupie. Natomiast oceniając ten rok i wykonanie tego budżetu 
naprawdę jest on zadowalający. Wyobraźcie sobie Państwo dysponujecie budżetem, który jest 
społeczeństwa Gminy Dąbie, każdy z Nas wie jak budżet domowy wygląda. Można w lewo, w prawo. Tu 
niestety jest troszeczkę inaczej. Dajecie pieniądze w ręce Pani Wójt, Pani Skarbnik i Ją się za to 
rozlicza. Każdy z Nas, sołtysi – mają swoje fundusze sołeckie, Radni – mają swoje  zadania do 
wykonania, które w jakiś sposób społeczeństwo ich do tego naciska i to się udaje, bo to widać. 
Zadowolenie jest niesamowite, to pokazuje Wasze głosowanie. Życzę Pani Wójt wszystkiego 
najlepszego. Przez tyle lat, chyba już szósty rok, czy siódmy, to absolutorium jest udzielane. Były takie 
czasy historyczne, gdy Wójt poprzedni pracował bez absolutorium. Było to przykre, ale prawdziwe i 
cieszę się bardzo, że ta konstruktywna praca radnych, sołtysów, społeczeństwa daje taki efekt i takie 
zaufanie dla Pani Wójt. Pozwólcie Drodzy Państwo, że na ręce Pani Wójt złożę te kwiaty dla wszystkich, 
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a szczególnie dla Pani Wójt, że dba o Nasz budżet, Naszej Gminy Dąbie. Bardzo proszę Pani Wójt. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Pragnę również podziękować za to, że… powiedziałabym 
tak, no nie malejący wkład do tego co robimy, mam nadzieję, że Panowie, którzy dzisiaj opowiedzieli się 
„przeciw” po zastanowieniu i analizie przyjmą jednak to. Zwłaszcza jest to dla mnie przykre, jeżeli 
chodzi o Połupin, ogrom zadań jest zrobionych dla tej miejscowości. Szkoda, że Pan Radny tego nie 
widzi. 

Radny Krzysztof Nowak: Widzę bardzo dobrze. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: W każdym razie pięknie naprawdę dziękuję, a te kwiaty 
jeżeli Pan Radny pozwoli to ja wiem, że moja niełatwa praca nie byłaby możliwa bez „ministra 
finansów”. Beatko, te kwiaty to są przede wszystkim dla ciebie. Dziękuje bardzo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O godz. 10.51 Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak ogłosił przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 11.00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 
stycznia 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak odczytała treść uchwały. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Proszę Państwa, odnośnie wyjaśnienia tej uchwały. Ta 
uchwała jak i trzy następne to uchwały tematycznie związane ze śmieciami. Nastąpiły zmiany związane 
już po przetargu z ceną śmieci oraz w tak zwanym międzyczasie z sugestiami przede wszystkim DPS-u 
oraz ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu, który zwracał się do Nas z prośbą, że przy takim obłożeniu w 
DPS-ie i takim schorzeniu jaki mają ci mieszkańcy oraz przy obłożeniu wakacyjnym w ośrodku 
wypoczynkowym, czy by była możliwość odbierania tych odpadów dwa razy w miesiącu. Dlatego 
musiały nastąpić zmiany w regulaminie. Ponadto PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów, o którym 
jak pamiętacie Państwo wcześniej zakładaliśmy, że będziemy zobowiązani do wybudowania tego 
PSZOKu-u na terenie Naszej Gminy. Okazało się, że pojawiła się o wiele tańsza inna możliwość, tzw. 
ogólnego PSZOKU, który by przejął na siebie zbiórki tych odpadów. W związku z tym również w tym 
elemencie musiała nastąpić zmiana w regulaminie i tego dotyczy ta uchwała. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Radny Franciszek Hybner: Pani Wójt, ja mam taką sprawę, na Gminie będzie właśnie polegało, to 
obciążenie za nieczystości w całej gminie. Ja kiedyś wspominałem, że jeżdżą handlarze i handlują 
gdzie popadnie. Nieraz widziałem jak w Ciemnicach stoją koło sklepu i jest potem tyle opakowań i 
kartonów i co z tym? To mi się zdaje spadnie wszystko na sołtysów bezpośrednio? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Ja myślę, że wracamy znowu do dyskusji nad tematem, co 
z handlującymi na trenie gminy. Kiedyś chyba Pani Maryla poruszała ten temat. Myśmy to niejako 
odłożyli troszeczkę, ale widzimy, że w kontekście śmieci ten temat znowu wraca. Ci handlarze właśnie 
przydrożni prosto z samochodów mają opłacać tzw. placowe. Gdyby było coś takiego, wówczas jak 
gdyby byłyby środki na utylizację śmieci, bo ma Pan rację, że problem śmieci jakichkolwiek  na terenie 
Gminy będzie problemem gminy. Od 1 lipca Gmina staje się właścicielem śmieci wszystkich z terenu 
całej gminy. Myślę, że to jest bardzo ważna uwaga. Za to pięknie dziękuję. Z radnymi będziemy musieli 
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pochylić się nad tematem, co z takimi przyjezdnymi do Nas, którzy zarabiają na Naszych mieszkańcach, 
ale nie koniecznie zostawiają po sobie porządek. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVII/171/2013. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 
Gminy Dąbie. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak odczytała treść uchwały.  

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Ja myślę Drodzy Państwo, że to jest ta najważniejsza 
uchwała, na którą czekają mieszkańcy Naszej Gminy. Do tej pory kiedy spotykaliśmy się z 
poszczególnymi mieszkańcami mięliśmy sytuację taką, że byłam bardzo często informowana, że no jak 
to Pani Wójt u Nas 10 zł i 13 zł, a w Bobrowicach 7, 10 i 14 zł, a w Czerwieńsku było wtedy chyba 8 zł i 
15 zł, jak to jest, że u Nas jest tak drogo? Prosiłam wówczas mieszkańców o cierpliwość, tłumacząc, że 
jest to kwota szacunkowa, że tak naprawdę wszystko okaże się po przetargu i cały czas prowadziliśmy 
takie działania, które miałyby na celu zmniejszenie obciążeń dla naszego mieszkańca, szczególnie w 
zakresie tej puli wydatków, na którą obciążona była Gmina, która była zobowiązana również 
wydatkować pieniądze na te właśnie śmieci. Dzięki temu, że do przetargu stanęło dwóch 
przedsiębiorców w związku z powyższym zrodziła się większa rywalizacja rynkowa. Z drugiej strony 
dzięki temu, że udało Nam się pozyskać te informacje, które pozwoliły na to, że nie musimy budować 
punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy obłożonego wymogami ustawy, gdzie kosztorys 
wstępny opiewał na kwotę około 400 tys. zł. Dzięki temu, że nie musimy budować tego PSZOK-u nie 
musimy mieć obsługi tego PSZOKU, a więc zatrudniać dodatkowo osób, dzięki temu, że moi 
pracownicy wyrazili chęć podjęcia się trudnego zadania, zadania, którego od początku, na dzień 
dzisiejszy wiadomo, że każdy początek jest bardzo trudny i My nie wiemy jakie gdzieś tam po drodze 
zostały popełnione błędy i z jakimi problemami spotkamy się po drodze, w związku z tym podjęli się 
trudu zajęcia się tematem śmieci, w związku z tym nie musimy dotrudniać tak, jak mówiliśmy trzech, czy 
czterech osób, a w sumie wyjdzie tylko dotrudnienie jednej osoby tylko, dzięki roszadom, które udaje się 
nam pokonać tutaj w gminie. To wszystko spowodowało drodzy Państwo, że koszty obniżyliśmy na tyle, 
że dzisiaj w uchwale możemy zaproponować mieszkańcom, którzy płacą od osoby, którzy decydują się 
na selektywną zbiórkę śmieci  obniżenie kosztów wywozu tych śmieci z 10 zł na 6 zł. Jest to chyba 
przyznacie Państwo bardzo znacząca obniżka. Natomiast tym, którzy uznają, że będą zbierać śmieci w 
formie zmieszanej z 13 zł na 10 zł. Pamiętacie Państwo, kiedy przygotowywaliśmy te ceny, to sami 
zwróciliśmy uwagę na to, że kiedy zaczęły się pojawiać ceny w innych gminach, że My tak mało 
ściągnęliśmy, że 10 zł a 13 zł to taka mała motywacja do zbiórki selektywnej. Dlatego też przesunęliśmy 
o tą połówkę i w tej chwili jest 6 zł i 10 zł dla tych mieszkańców, którzy mają liczone od osoby. My już 
tutaj, to jest informacja dla Państwa Sołtysów, z Radnymi wstępnie rozmawialiśmy i pochylimy się 
również nad rodzinami wielodzietnymi. My ich nie mamy ich że tak powiem jakiejś zastraszającej liczby, 
z danych przedstawionych przez OPS wynika, że są to dwie rodziny mające po 6 dzieci i 12 rodzin z 4 
dzieci, z piątką nie mamy. W związku z tym przygotujemy taką formę uchwały, która, tak jak Państwu 
Radnym ja przedstawiłam dwie formy i zdecydują czy dotacyjnej, czy zmiany metody naliczania. Po 
prostu podejmą taką uchwałę, która miałaby na celu pomoc dla tych rodzin wielodzietnych.  
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Jeżeli chodzi o ceny związane z tymi, dla mieszkańców nie zamieszkujących, czyli dla przedsiębiorców 
w zdecydowanej większości przypadków cena jest niższa od proponowanej, bo i niższa wyszła w 
przetargu. W przypadku dwóch ostatnich punktów dotyczących tych wielkich kontenerów, gdzie tam w 
jednym przypadku wynika z deklaracji, że mamy dwa podmioty, które korzystają, a w drugim przypadku 
mamy cztery podmioty korzystające, tam cena jest wyższa, bo wyższa wyszła w przetargu. Nie dało się 
tutaj w tym przypadku już nic obniżyć. Generalnie myślę, że będziecie mieli Państwo wszyscy dla 
swoich mieszkańców, dla Naszych mieszkańców bardzo optymistyczną informację, bo jeżeli ta cena 
wejdzie, to na dzień dzisiejszy jest to najniższa cena w całym Powiecie. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVII/172/2013. 

Radny Powiatu Krośnieńskiego Kazimierz Barczuk: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 
Szanowni goście, wzywają mnie obowiązki i muszę opuścić Wasze obrady. Chciałbym pogratulować 
przede wszystkim budżetu dla Pani Wójt, Radnych i dla Pani Skarbnik. Nie słyszałem tu głosów 
przeciwnych co do budżetu, że ten budżet był źle skonstruowany. Więc dziwnie te dwa głosy „przeciw”, 
jeżeli nie ma argumentów to dlaczego?, no ale to nie ważne to jest demokracja. Proszę Państwa, 
chciałbym również powiedzieć, że My w Powiecie jesteśmy w dużo gorszej sytuacji. Obecny Zarząd do 
budżetu włożył pałac w Brzeźnicy, który de facto nie został sprzedany. Jest to bolączka, natomiast 
bardzo dużo błędów zostało wykonanych podczas spisywania umowy z tym nowym nabywcą. Nowy 
nabywca prosił o przesunięcie terminu jakby spłaty i zobowiązał się, że będzie partycypował w 
kosztach. Nikt w Powiecie nie dopilnował, w Zarządzie o sporządzenie umowy i przed podpisaniem tej 
długoterminowej, wcześniej nie podpisano z Panem umowy na temat współpartycypowania w kosztach i 
dzisiaj Pan nie podpisał jeszcze umowy nabycia i co się okazuje, że całe koszty związane z 
utrzymaniem pałacu przechodzą jak gdyby na ręce Starostwa. Jest to bardzo przykre, gdzie te 
pieniądze zostały przypisane do budżetu, a ich de facto nie ma. Będą musiały być cięcia, tu tego nie 
ma, także ja tylko Wam gratuluję.  

Jeżeli Państwo macie pytania do mnie, to proszę albo na ręce Pani Cecylii, ja mam kontakt z Sołtysami 
na bieżąco, także jeżeli macie Państwo pytania to albo teraz, czy na ręce Pani Cecylii, Pani przekaże i 
postaram się odpowiedzieć. Dziękuje bardzo i przepraszam, że musimy opuścić z kolegą obrady.  

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 
Gminy Dąbie. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak: Proszę Państwa ja pozwolę sobie nie odczytywać tej 
uchwały. Uchwała dotyczy zmiany wzoru deklaracji, którą Państwo w dużej większości wcześniej 
wypełniali. Są to dwa wzory deklaracji dla zamieszkujących i niezamieszkujących. Analogicznie 
powtórzone są stawki z poprzedniej uchwały i tu jest stawka oczywiście dla Nas najważniejsza 10 zł i 6 
zł, trochę zmieniło się w objaśnieniach, ale jak Państwo zaczną wypełniać tą deklarację, Wiecie, że to 
nie jest takie trudne i każdy doskonale da sobie radę. Zmieniają się tylko stawki opłaty. Tak naprawdę 
deklaracja wygląda prawie tożsamo z poprzednią. Wiadomo w związku z tymi zmianami cen objaśnienia 
się trochę różnią, wszystko pozostaje bez zmian. Dziękuję. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Drodzy Państwo to, co powiedziała Pani Sekretarz 



 

PROTOKÓŁ XXVII SESJI RADY GMINY DĄBIE 
z dnia 23/05/2013 

 

Protokolant: Cecylia Szofer   9 / 19 

ponieważ zmieniają się ceny zmienić się musi i wniosek deklaracji. W poprzedniej deklaracji mieliśmy te 
ceny wpisane. Jeszcze nie mamy na dzisiaj takiej jednoznacznej odpowiedzi czy będziemy musieli 
wszyscy jak ”jeden mąż” pisać i zmieniać te deklaracje, czy tylko w przypadku zmiany sposobu 
zbierania będzie taki wymóg. Myślę, że jak tylko będziemy mieli odpowiedź, Pani mecenas tu trzyma 
rękę na pulsie zaraz jak odpowiedź uzyskamy, taką odpowiedź zaraz do Państwa przyjdzie. Wolałabym, 
żeby była ta druga droga, żeby nie trzeba było na nowo powtarzać znowu na nowo tego, aczkolwiek my 
na dzisiaj nie mamy tej uchwały przygotowanej, ona wejdzie na sesji czerwcowej. Nowelizacja ustawy o 
kolokwialnie mówiąc, o śmieciach wprowadziła możliwość składania tzw. e – deklaracji, czyli możliwość 
składania internetowego, elektronicznego złożenia dokumentu. Ponieważ jest to obłożone różnymi 
ważnymi – nie ma tu Natalii, ale to Ona by się tu wypowiedziała merytorycznie jakie zmiany musiały by 
być wprowadzone. Jest przygotowywana uchwała i po wejściu jej w życie jeżeli będzie taka 
konieczność, że wszyscy będą musieli składać te deklaracje, to wówczas jest jeszcze ta możliwość. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zapytał czy są pytania do uchwały? 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVII/173/2013. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: To jest drodzy Państwo ta uchwała, która została wywołana 
tą zmianą, o której mówiła, że PSZOK będzie mobilny. PSZOK-u nie budujemy i nie będzie on w stałym 
miejscu. W związku z powyższym zmienia się jakby charakter. Korzystanie z PSZOKu jest niejako poza 
tym, co wchodzi w skład ceny, czyli dwa razy w roku odbiór wielogabarytów, to jest oprócz tego, 
żebyśmy się dobrze zrozumieli. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zarządził głosowanie.  

Głosowanie : 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymał się”.  

Uchwała zarejestrowana pod numerem XXVI/162/2013. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Uczestniczyłem w przygotowaniach do Sesji i do 
wspólnej Komisji. Obowiązki zawodowe mi niestety nie pozwoliły, żebym gdziekolwiek mógł iść, bo 
koniec sezonu grzewczego i od rana do wieczora praktycznie byłem zajęty. Dziękuję. 

10. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska przedstawiła informacje o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym: 

• Zebranie w Starym Zagórze odnośnie ustawy śmieciowej; Pani Sołtys z Brzeźnicy zostawiła sobie 
zebranie już po przetargu i dzisiaj mamy ustalić termin takiego spotkania; 
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• Z Panem Komendantem OSP Szczawno odbyliśmy spotkania z Panem Nadleśniczym z Brzózki i 
Panem Nadleśniczym z Zielonej Góry. Udało nam się pozyskać dodatkowe środki na OSP Szczawno, 
są to jak Państwo wiecie również sprawy związane z remizą w Szczawnie, chcemy dokonać jej 
rozbudowy i poszukujemy tych brakujących nam środków. Oczywiście zebranie z panem Nadleśniczym, 
to było też w drugiej części spotkanie z radnymi, którzy wyrazili chęć na takie spotkanie. Pan Radny z 
Lubiatowa jako Przewodniczący Komisji Gospodarki bardzo chciał uczestniczyć w tym spotkaniu. 
Chodziło o niszczenie dróg przez ciężki sprzęt, który jest na usługach Nadleśnictw, co prawda rozmowa, 
chyba tutaj Pan Radny potwierdzi była taka, że drodzy państwo to nie jest nasz sprzęt, bo to jest sprzęt, 
którym oni tną drzewo i zostawiają w lesie, a do lasu przyjeżdżają firmy, które to drzewo kupują i 
wywożą, a więc pretensje do firm, które są właścicielami tego sprzętu. W tym spotkaniu uczestniczył 
również mieszkaniec Goli, który właśnie mieszka  obok takiej drogi  i ma tam uciążliwości niesamowite. 
Pan Nadleśniczy obiecał pomoc w tym zakresie. Chyba jakieś dwa tygodnie minęło od tego spotkania, 
więc spytamy się czy wywiązał się z tych zadań. Poruszaliśmy też wiele innych tematów, odnośnie 
bobrów, zniszczenia, ciężko się rozmawia, bo jest to takie rozkładanie rąk. Państwo z nadleśnictw 
twierdzą, że oni tylko zarządzają majątkiem Państwa, w związku z tym tak trudno jest mieć do Nich o 
cokolwiek pretensje. Kilka ustaleń zrobiliśmy myślę, że zrozumienie po tym spotkaniu nastąpiło. 

• Spotkanie odnośnie baterii solarnych, które przygotował Pan Wójt Świdnicy. Na naszym terenie 
pojawiła się firma z kapitałem niemieckim, która takie baterie chce montować powiedzmy 
poszczególnym mieszkańcom, którzy wyrażą na to zgodę, Gmina miałaby partycypować w kosztach 
związanych z wykonaniem projektu. My uczestniczyliśmy w tym spotkaniu z jednego powodu, nie tyle 
chodzi o baterie solarne, ale przygotowanie tego projektu, który obejmuje przygotowanie mapy 
satelitarnej całej gminy i na dobrą sprawę jest taka możliwość, że mieszkaniec, który może mieć taką 
baterię, to ma tą możliwość bardzo dokładnego zlokalizowania swojej posiadłości, znalezienia swojej 
posiadłości, zawsze z tym są problemy, z tymi granicami itd., a oni w tym wykonują i tam zrobienie 
mapki danej posiadłości to jest moment, czekamy na odzew, czy będziemy dalsze rozmowy prowadzić, 
ale na takim pierwszym spotkaniu uczestniczyłam; 

• Spotkania również trudne, niesympatyczne w Urzędzie Miasta w krośnie Odrzańskim związane z tą 
aglomeracją. Od wielu lat walczymy o to, aby wyjść z aglomeracji krośnieńskiej, aby uwolnić po 
pierwsze gminę od płacenia ogromnych kar środowiskowych do 2015 roku, ale również po to, aby dać 
naszym mieszkańcom możliwości skorzystania z dotacji chociażby na przydomowe oczyszczalnie. 
Mogę dzisiaj już powiedzieć, bo jesteśmy po wczorajszych spotkaniach i rozmowach, że w poniedziałek 
prawdopodobnie zostanie już w formie przygotowanej dokumentacji złożony wniosek o uchwałę do 
Sejmiku Województwa Lubuskiego, czyli przez ten najtrudniejszy okres dokumentacyjny przebrnęliśmy i 
teraz to już pozostaje Nam taka proceduralna  zabawa i mam nadzieję, że uda nam się to sfinalizować; 

• Uczestniczyliśmy z Panią Skarbnik w trudnym spotkaniu dotyczącym oświetlenia, ale zmieniają się 
zupełnie zasady, głośno się mówi o próbach uwolnienia rynku energetycznego. Enea się do tego bardzo 
poważnie przygotowuje, to spotkanie właściwie, na którym był Pan Prezes przedstawił nam nowe 
zasady, powiem Wam szczerze, że „włosy dęba stanęły na głowie”. Powiedział wprost, że wygrywają 
takie gminy, które miały modernizację oświetlenia i mają stałe umowy z Eneą, bo tam niewiele można 
zamieszać, natomiast w tej chwili wszystkie koszty Enei związane z tzw. użyczeniem, z tą produkcją 
energii dla mieszkańców będą przerzucane, czy  to na mieszkańców, czy na gminę, łącznie z Vatem, z 
kosztami ubezpieczenia. To o czym kiedyś się nie mówiło, to było koszty Enei i one nie wchodziły w 
cenę, w tej chwili mają wejść, mamy przygotowane także takie duże opracowanie, Nasza Pani Skarbnik 
tam trochę nagadała Panom z Enei, ale co z tego, oni i tak swoje zrobią, ale co z tego, to jest firma, 
która stawia na zysk;    
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• Przez cały ten okres mieliśmy kontrolę RIO rok 2012 i 2013 bardzo lubiały nas kontrole, jedną 
wychodziła, druga wchodziła. Zakończyło swoją działalność RIO, jeszcze czekamy na oficjalny protokół, 
ale jesteśmy po omówieniu protokołu roboczego z kontrolującymi, oprócz drobnych uwag, które, no w 
pracy muszą się gdzieś tam zdarzyć, że powiedzmy, że nawet inna interpretacja tego samego przepisu 
przez kontrolujących, a naszych pracowników, nie mają zastrzeżeń do pracy przede  wszystkim 
związanej z realizacją finansowych zadań gminy, bo RIO przede wszystkim finanse kontroluje, wręcz 
powiedział Pan kontrolujący, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która prowadzi tak przejrzyste 
finanse, że On dzięki temu mógł znaleźć błędy typu, że np. nie było parafki, nie było tam gdzieś 
poprawki, ponieważ tak są jasne i przejrzyste dokumenty, no to jest wielki ukłon w stronę Pani Skarbnik 
i jej ludzi i za to właśnie dziękuję; 

• Odbył się konwent Wójtów, który zdominował śmieci, główny temat to śmieci, ponieważ  mimo iż 
jesteśmy w przededniu wejścia w życie ustawy, w przededniu realizowania zadań związanych z całością 
niestety jest tak wiele niejasnych przepisów, tak różne są interpretacje, powiedział Pan mecenas, że ta 
ustawa to jest świetna zabawa dla prawników, oni naprawdę się bawią tymi przepisami, natomiast 
wszyscy inni „włosy na głowie rwiemy”; 

• Mięliśmy też przyjemność uczestniczenia w takim uroczystym podpisaniu umowy na budowę, 
rozbudowę ja  nigdy nawet nie wiem jak to nazwać, przedszkola w Połupinie, wszyscy się dziwili, że 
program Ryby, a tutaj przedszkole, ale jedyny program, który dawał nam możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych na to zadanie, stąd ponad 500 tys. udało Nam się uzyskać, przygotowujemy w 
tej chwili przetarg i mam nadzieję, że za chwileczkę z zadaniem ruszymy; 

• Odbyłam spotkanie z Panem Starostą, ponieważ zrodził się Nam tutaj na terenie gminy dość istotny 
problem związany z dowozem uczniów do szkół. Pamiętacie Państwo w latach poprzednich i sołtysi 
monitowali i Radni monitowali o problemie związanych z dowozem tych dzieciaczków do Gimnazjum i 
ze stawaniem autobusu przy drodze, że jest to niebezpieczne, że jednak te samochody zagrażają 
bezpieczeństwu dzieci, stąd moja decyzja, żeby ten autobus wjeżdżał na plac przy Gimnazjum i 
stamtąd zabiera dzieci i tam je wysadza, ale zrobił się kolejny problem, ponieważ ten kawałeczek drogi 
Naszej gminnej do Gimnazjum jest w opłakanym stanie w tej chwili, po prostu jak kiedyś drogi robiono, 
to nie pod takie samochody no i niestety ta droga się tam łamie, zwrócił się też do mnie jeden z 
mieszkańców abyśmy uwzględnili to, bo on ma również problem, że ten autobus gdzieś tam powiedzmy, 
jemu już budynek zaczyna mieć problemy, jedyne miejsce, poprosiliśmy eksperta, żeby się 
wypowiedział gdzie, co i jak no była tam możliwość wjazdu od strony Orlika, ale tam rozmawialiśmy z 
Panią Sołtys i z Panem komendantem OSP Dąbie, że przepust jest tak słaby, że on też nie wytrzyma, 
bo to jest jednak dwa trzy razy dziennie. Zrodził się więc pomysł, aby zrobić wzdłuż drogi powiatowej 
tzw. zatoczkę autobusową, aby autobus spokojnie mógł tam wjeżdżać, dzieci wysiadają, wychodzą na 
stronę Orlika i stamtąd  mogą dostać się do szkoły. Stąd było moje spotkanie z Panem Starostą, aby 
zrobić coś, bo aby zrobić cos jeszcze nie na swoim to jest to wielki problem, jak wiecie Państwo, 
jesteśmy po rozmowach, Pan Starosta wyraził chęć wsparcia tego zadania i wspólnie jakby 
partycypując też w  kosztach moglibyśmy to zadanie wykonać, w tym celu było to Nasze spotkanie; 

• Zgłosił się do Nas ksiądz Darek z Bobrowic, któremu bardzo na sercu leży kościół w Kosierzu, 
ponieważ jak pamiętacie jeszcze w poprzedniej kadencji pieniądze szły na remont kościoła w 
Lubiatowie. Ten Kosierz jakby czekał w kolejce, w tej chwili ksiądz chciałby coś zrobić (niezrozumiałe) w 
ramach Odnowy Wsi, zostały tam niewielkie pieniądze, bo  zostało około 60 tys. zł. Panu Wójtowi 
Babulowi zostało około 30 tys. zł, wyraziliśmy chęć wsparcia, że dobrze My nie będziemy przystępować 
do projektu w związku z tym na żadne zadanie, a ksiądz niech składa projekt na remont kościoła. 
Pierwsza wersja była, że pójdzie to na ten mur okalający kościół, ale wiem, że wczoraj, bo Pani 
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Małgosia pisze ten projekt księdzu, że wczoraj padło na wieżę, ona się tam przekrzywia, w związku z 
tym informuję, że taki projekt ksiądz będzie składał, no jest to ta konieczność dogadywania się, dlatego, 
że w programie Lider jest taka zasada, że jest jakaś pula przyznana na gminę i z tej puli mogą korzystać 
tylko te podmioty i to jest odliczane od puli gminy, także jeżeli jest na kościół to już Gmina tych zadań 
nie robi, także musimy się tutaj wewnętrznie dogadywać, cieszę się bardzo, bo udaje mi się to na razie; 

• Odbyło się również duże spotkanie w Osiecznicy z Nadleśniczymi tutaj z całego rejonu, prowadził to 
spotkanie Pan Nadleśniczy właśnie z Osiecznicy, przedstawiono różne zadania związane z ochroną 
przyrody. Tam pojawił się również Pan Komendant Straży Pożarnej Powiatowej, który zwrócił uwagę, 
nie padały nazwy poszczególnych OSP gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, ale zwrócił taka uwagę, że w 
tych jednostkach OSP, w których część tej kadry, czy ochotników stanowią strażacy zawodowi, że tam 
ta praca wygląda zupełnie inaczej i są oni ogromnym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej i za to 
pięknie dziękował; 

• Było sporo uroczystości: Święto Bociana w Szkole Podstawowej w Połupinie, Zjazd Sołtysów w 
Zielonej Górze i wiele innych uroczystości, w których uczestniczyłam. 

Natomiast jeżeli chodzi o prace do wykonania: 

• Zakończyliśmy temat śmieci, efekty widzieliśmy dzisiaj w postaci uchwał; 

• W przygotowaniu są dwa przetargi, przetarg na przedszkole i na modernizację nitki wodociągowej 
Dąbie – Brzeźnica; 

• W ramach zapytania, bo nie wiedzieliśmy jak to wyjdzie jest remont drogi w Szczawnie, bo może być 
sytuacja taka, że formy do których zostało wysłane zapytanie będą miały koszty wyższe niż jest to 
możliwe bezprzetargowo robić. W związku z powyższym będziemy zmuszeni być może ogłosić przetarg 
jest to dlatego wstępnie to zapytanie; 

• Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy – ja już przy uchwale śmieciowej wspominałam Państwu, 
otóż drodzy Państwo jedna z Pań pracujących została przesunięta w ogóle do zadań związanych ze 
śmieciami. Pani Wanda Frąckowiak wyraziła ochotę, że jej umiejętności i możliwości pozwalają na 
przejęcie spraw związanych z windykacją, bo dobrze Państwo wiecie, że należności za śmieci będą 
leżały całkowicie po stronie gminy. Pani Wanda to przejęła. W międzyczasie mięliśmy również kontrolę 
Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła, że Pan Tadeusz, który do tej pory zajmuje się właśnie 
zamówieniami publicznymi i inwestycjami i bhp, od końca lipca traci uprawnienia związane z bhp. 
Wchodzi nowa ustawa, która nakazuje behapowcowi w zakładzie powyżej ileś tam liczby pracowników 
mieć już wykształcenie kierunkowe. W związku z powyższym w trybie natychmiastowym, ponieważ Pani 
Basia jest po studiach podyplomowych związanych z bhp, a więc ma wykształcenie kierunkowe 
musiałaby zrobić jeszcze specjalistyczny kurs i Pani Basia już przejęła zadania związane z bhp od Pana 
Tadeusza. Pan Tadeusz od 1 czerwca nie będzie zajmował się już inwestycjami, pozostawiamy mu 
jedynie temat związany z zamówieniami publicznymi, a więc przygotowanie przetargu. Dzięki jego 
fachowości, my na co dzień wiemy jak trudno się z Panem Tadeuszem pracuje, ale dzięki jego 
fachowości w tym zakresie wszystkie nasze kontrole są wzorcowe. My nie mieliśmy problemów z 
cofaniem pieniędzy unijnych, że były jakieś tam zarzuty z tytułu niefachowego poprowadzenia 
inwestycji, dlatego zadania związane z przetargami zostawiamy Panu Tadeuszowi, zostawiamy go na 
malutkiej cząstce etatu, na co wyraził zgodę. Natomiast pozostałe zadania zostały podzielone. Część 
zadań przejmuje Pani Basia, a część zadań plus część zadań od Pani Wandy przejmuje Pani Natalia, 
która właściwie w tej chwili kończy studia z zakresu budownictwa, a więc będzie miała pełne kwalifikacje 
do wykonywania tych prac. Natomiast na stanowisko Pani Natalii ogłosiliśmy konkurs. Także widzicie 
Państwo, że wszystkie te Nasze starania zmierzają ku temu, aby nie rozbudowywać nadmiernie 
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administracji, a w ramach tych różnych reorganizacji powodować takie inne zadania. Zresztą wystarczy 
przejść przez gminę, a zobaczycie państwo ile my mamy pustych pokoi, a był tłok.  

• Wszystkie prace związane z pracownikami interwencyjnymi jest to grupa 6 osób i od czerwca będą to 
jeszcze 4 osoby idą na bieżąco. Co prawda od czasu do czasu zaskakują nas te wszystkie sprawy 
związane z awariami, zima mróz, nic się nie dzieje, jak tylko puściło to się zaczyna i nie wiadomo 
dlaczego i z jakiej przyczyny strzelają te rury jak wściekłe, jakby tam szampan, a nie woda leciała, także 
taka jest niestety codzienność. 

Na zakończenie chciałabym bardzo gorąco w imieniu swoim i komendantów poszczególnych jednostek 
zaprosić na 1 czerwca, kiedy to w miejscowości Dąbie, za co już, bo ja wiem jakie możliwości ma Pani 
Sołtys, przy ogromnym wsparciu rady Sołeckiej, oraz szkoły za co już teraz dziękuje Pani dyrektor, 
odbędą się w tym dniu zawody strażackie oraz Dzień Dziecka. Dziękuje bardzo. 

  

11. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 

Radny Krzysztof Nowak: Pani Wójt przed chwilą Pani naświetliła odnośnie zatrudnienia nowego 
pracownika. Teraz tak nie rozumiem czegoś, bo pracownik ma być zatrudniony do spraw promocji, 
oświaty, kultury i sportu, a z tego co Pani teraz naświetliła, to ma się czym innym zajmować. Ja czegoś 
tu nie rozumiem, ma kontrolować zakup materiałów biurowych, ma promować szkoły, a co to 
promować? Jaką promocję szkoły mamy robić? Skoro mamy szkoły publiczne. Teraz tak, nie ma 
pieniędzy na bibliotekarstwo, została zwolniona, w to miejsce teraz się powołuje nowego człowieka, nie 
ma pieniędzy na żadne inwestycje, na nic nie ma pieniędzy tak? Jeszcze nie wspomnę o braku w 
oświacie 450 tys. zł, które jakieś prawdopodobnie złe obliczenia były tak? Prosiłbym też o wyjaśnienie, 
więc ja bym prosił o rezygnację z tego stanowiska, a przeniesienie tych pieniędzy na rzecz projektu 
budowy wodociągu w miejscowości Połupin. Jeszcze mam drugą sprawę, nie mogę odnaleźć inwestycji 
związanej z oświetleniem w Pławiu w jakim to paragrafie jest? 

Skarbnik Gminy Dąbie Beata Jankowiecka: To nie jest inwestycja.  

Radny Krzysztof Nowak: To nie jest inwestycja, a co to jest? 

Skarbnik Gminy Dąbie Beata Jankowiecka: To są wydatki bieżące, dział 900 rozdział 915. 

Radna Joanna Petryk: Ja bym nie chciała atakować, tylko podziękować Pani Wójt w imieniu 
mieszkańców wsi Brzeźnica za taką ładną tablicę informacyjną. Tam widzieliśmy na slajdach jest to 
wspaniała wizytówka Naszej miejscowości i zainteresowanie jest duże, nie tylko rowerzystów, także 
bardzo dziękuję. 

Radny Sławomir Buda: Ja mam pytanie odnośnie dróg miedzy polnych, po tej zadymie po szukaniu 
odwiertów tych te samochody te płyty tak cisnęły, że te drogi się porozjeżdżały i tam trzeba by 
zaatakować ich, żeby oni to naprawili, jeżeli by mogli się skontaktować czy ze mną, czy z sołtysem to 
byśmy pokazali, w których miejscach to jest i jeszcze sprawa drogi Lubiatów – Łagów – reperacja dziur.  

Radny Wenenty Rutkowski: Pani Wójt robi się dziura w drodze asfaltowej na ulicy Głównej, a 
Okrężnej, nie jest to duża dziura, ale zaczyna się po prostu wysypywać. No i tę ścianę chciałbym, żeby 
jakoś wygłaskać w tej świetlicy od tej drogi otynkować, tak to ohydnie wygląda. Dziękuje bardzo. 

Radny Remigiusz Gołębiowski: Ja mam dwa pytania odnośnie oświaty. Tutaj już Pan Radny 
wspomniał odnośnie tych 450 tys. zł. Chyba doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, była 
przeprowadzona reforma oświaty, która miała na celu generowanie oszczędności. Tutaj wszyscy radni 
doskonale wiedzą, że w wyniku pomyłki czy przeoczenia Ministerstwo Edukacji po prostu obcięło Nam 
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subwencje o 450 tys. zł i Gmina była zmuszona znaleźć te pieniądze we własnym budżecie, z własnych 
środków i w związku z tą sytuacją nasuwa się następujące pytanie do Pani Wójt, kto jest 
odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Kto poniesie odpowiedzialność personalną za takie działanie, bo 
wydaje mi się i jestem też przekonany, że prawie pół miliona złotych jest dużym obciążeniem dla gminy i 
ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za uchybienie, bo to wydaje mi się, że jak ktoś pracuje na tym 
stanowisku to powinien (niezrozumiałe) do gminy.  

To pierwsze pytanie, a drugie pytanie odnośnie oświaty, mam odnośnie nauczycieli. Po rozmowie 
przeprowadzonej z Panią Dyrektor Szkół Gminnych wynika, że Gmina będzie zmuszona wypłacić 
wyrównanie pensji nauczycielom, nie otrzymują oni wynagrodzenia zgodnego z Kartą Nauczyciela, 
dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat i najczęściej takie wyrównanie jak Pani Wójt zdaje 
sobie sprawę jest wypłacane na początku roku kalendarzowego praktycznie co roku i teraz takie pytania 
nasuwają się, jaka to będzie kwota jaką Gmina będzie musiała wypłacić tego wyrównania dla 
nauczycieli? Czy Gmina podoła takiemu zadaniu finansowemu? Jak sobie zdajemy sprawę, jest bardzo 
ciężka sytuacja finansowa.  

Jeszcze jedno pytanie, jakie zamierza podjąć Pani Wójt działania, żeby zapobiec takiej sytuacji, bo 
jeżeli będziemy co roku wypłacać wyrównania, to wydaje się, że ta reforma edukacji, czy oświaty 
„spaliła na panewce”, że tak powiem kolokwialnie. Trzecie pytanie, co do mojej miejscowości, w 
budżecie na rok 2013 było wyasygnowane 40 tys. zł na projekt modernizacji wodociągu w Gronowie i 
teraz chciałem się dowiedzieć, czy te pieniądze dalej są przewidziane i wydatkowane na ten rok i kiedy 
to będzie realizowane ten projekt wodociągu i modernizacji? 

Radny Piotr Dudek: Chciałem poprosić o załatanie dziur na ulicy Strażackiej, o wykoszenie trawy 
wokół starej remizy i o pobocze na ulicy Szerokiej żeby naprawić. 

Sołtys wsi Brzeźnica Lidia Wilencewicz: Ja mam taką ważną sprawę, już mnie męczy, chodzi o 
naprawę tej drogi Głównej. Ja będąc sołtysem już od początku o tej drodze mówiłam, ale zawsze 
mówiłam ja tak gdzieś wyciągniętym kręgiem na Budynię i Golę. Przestałam mówić i nic się w tym 
kierunku nie dzieje. Są drogi robione gdzie indziej właśnie, a ta Nasza droga jest pominięta. Już w tym 
roku powiedziałam, że jak ją ktoś będzie łatał, to ja po prostu tam porobię zdjęcia, bo to jest szkoda 
pieniędzy wyrzucanych. Wolałabym żeby to po 100, 200 metrów było zrobione, a porządnie, bo to już 
innej możliwości na tej drodze nie ma i nie wiem, czy nikt nie myśli o tym, sołtysi też już tu się nie 
odzywają, że ta droga przez Budynię do Goli to jest droga ważna. Jak zaleje nam Bóbr, a często się to 
zdarza, drogę do Goli to dzieci nie mają czym dojechać, dlaczego się o tym w ogóle nie myśli i nie 
mówi, Bóbr wylewa nieraz dwa, trzy razy w tym miejscu i autobus wtedy też nie jedzie. Dziwię się Pani 
radnej, Asia, że ty jeździsz tyle razy, przecież tam jest dziura na dziurze i nie można przejechać. 

Radna Joanna Petryk: Zgłaszałam, zgłaszałam, było łatane częściowo jeszcze będzie łatane. 

Sołtys wsi Brzeźnica Lidia Wilencewicz: Ale tam już nie ma co łatać, naprawdę. Proszę bardzo 
Komisja niech się przejedzie, ja pokażę jak ta droga wygląda. Najgorzej to jest od Pana Banaszkiewicza 
do Pani Millerowej, to jest taki odcinek, gdzie musi być jakaś wylewka zrobiona, bo nie ma innej 
możliwości i na ulicy Leśnej, tam przynajmniej destrukt, ona jest w taką „elkę” ta Leśna i tam idzie na 
boisko i oczywiście równiarkę do tego.  

Chciałabym się odnieść proszę Państwa do artykułu z Gazety Lubuskiej sprzed dwóch tygodni, na 
zakup rowerów dla sołtysów. Ja z tego roweru rezygnuję, mówię to dziś osobiście jako ja Sołtys, 
dlatego, że to nie jest na wniosek sołtysów, to nie było na wniosek sołtysów. To była taka inna sytuacja, 
nie będę tu mówiła głośno o tym i to miało być z projektu. Jeśli to by było z projektu to może jeszcze 
bym się nad tym pochyliła, ale jeśli to ma być z pieniędzy budżetowych gminy ja się od tego odłączam, 
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wykreślam, dlatego, że wiem, że Nas po prostu na to nie stać. Wiem, co będzie mówione na wsi, bo 
wiem, co ludzie mówią. Mówią w ten sposób, że tak: Sołtysi samochody, rowery, Radni dostaniecie 
motory, a Pani Wójt dostanie samochód. Nie dziwcie się, ja mówię, że ja rezygnuję, dlatego, że ja 
często mówię, że nie ma pieniędzy w ogóle w budżecie, daje się nagrody, dlatego się odcinam od tego 
roweru, dziękuje bardzo, co prawda sobie kupiłam też nowy, ale to nie ważne, bo jeżdżę rowerem 
bardzo dużo. Po prostu w tej sytuacji uważam, że z pieniędzy Gminy Nas nie stać jest na to, tym 
bardziej, że nie dostałam obiecanych pieniędzy, żebym zrobiła boisko dla dzieci. Także ja wolę 
pieniądze przesunąć na bardziej ważne sprawy. Dziękuje bardzo. 

Sołtys wsi Dąbie Agnieszka Żabka: Ja mam pytanie, tu częściowo już Pani Wójt odpowiedziała na to 
w związku z tym wyjściem z tej aglomeracji. Ja tylko bym się chciała dowiedzieć, czy jest możliwość, że 
do końca września, kiedy się składa te wnioski w tym roku, czy my już będziemy coś na ten temat 
wiedzieć? Żeby mieszkańcy mogli składać wnioski na te oczyszczalnie, bo wielu mieszkańców mnie o 
to pyta.  

Pan Kaziu wyszedł, prosił o pytania, więc mam do niego główne o przejechanie się drogą w kierunku 
Brzeźnicy. Niestety wzdłuż drogi rośnie dużo drzew, na których jest masa suchych gałęzi. Naprawdę, 
jechałam teraz rowerem, tam tyle wisi suchych gałęzi, przy suchym wietrze, no nie daj boże ktoś będzie 
jechał i ta gałąź poleci, żeby się nad tym pochylić, no i nad dziurami na drodze powiatowej, ulica 
Szeroka w Dąbiu, to jest droga powiatowa i jest bardzo dziurawa.  

Jeszcze wracając do Dnia Dziecka, plakat się rozpoczyna, że zaczyna się mszą o godz. 14.00, ale ja 
przypominam, że główne zajęcia dla dzieci będą się odbywać od godziny 10, będą się odbywać zajęcia 
dla wszystkich na terenie Orlika, już od godziny 10.00 będzie cala impreza na Orliku. Zapraszam 
serdecznie. 

Sołtys wsi Połupin Elżbieta Łącka: Panie Radny Pan mieszka na blokach, Pan nie zwraca uwagi na 
to, jak mieszkańcy wyprowadzają psy, zostawiają odchody. Nie sprzątają po swoich psach. Tą sprawę 
trzeba poruszyć. Bezpańskie psy leżą pod blokami. Rodzice kupują pieska, dziecko się bawi przez pięć 
minut, po czym pies jest wyrzucany. Potem wołają: ”Pani sołtys pies zrobił tutaj kupę i są odchody”. Albo 
trzeba zaczipować psy, albo zmusić właścicieli psów do sprzątania odchodów po swoich zwierzakach, 
bo ja nie będę chodziła i zbierała. Chodzę, autentycznie pod sklepem, chodzę na środku wsi i zbieram. 
Ja mam dwa zwierzaki i po swoich sprzątam. Więc proszę pomyśleć nad tym, żeby albo czipować, 
albo… 

Radny Krzysztof Nowak: Ja nie mam ani jednego. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Panie Radny….. 

Sołtys wsi Kosierz Aleksandra Słoka: Ja mam pytanie odnośnie stawu przeciwpożarowego, czy już 
coś wiadomo ze związku rybackiego i kiedy by było to, jak najszybciej, bo sprawa też jest pilna. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu Krystyna Jończyk: Ja nie mam pytania, chciałabym 
bardziej przyjemną rzecz załatwić. Jest to ogłoszone na bip-ie, na stronie internetowej, są rozwieszone 
plakaty i dzisiaj o godz. 17.00 chciałabym wszystkie mamy zaprosić na spotkanie zorganizowane u Nas 
w bibliotece na ulicy Strażackiej. Bardzo serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: A ojcowie? 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu Krystyna Jończyk: Ojcowie na razie nie. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: To poczekamy. Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Sołtys wsi Nowy Zagór Henryk Dalidowicz: Na ostatnim spotkaniu zgłosiłem ulicę Krośnieńską do 
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wyrównania i nic nie zostało zrobione. Zgłosiłem również przystanek, wiatę przy ulicy Gubin – Krosno. 
To jest kilometr od wioski i tam nic na ten temat nie ma odpowiedzi. Pani Wójt dzisiaj mówiła o 
oświetleniu, skoro nie mamy wiaty na przystanku, to proponuję, całą tą drogę oświetlić lampami, 
ponieważ tam chodzą i w dzień i w nocy. Proponuję, też to ująć do oświetlenia. Nie wiadomo co będzie 
tańsze autobus na wiosce, czy te oświetlenie. Dziękuję. 

Sołtys wsi Trzebule Lipiński: Droga też tam u Nas jest w planie od świetlicy, co mieszkają i tam dużo 
nie brakuje tylko dopisać do planu, że to ma być w 2014 roku. 

Radny Krzysztof Nowak: Pani Wójt ja do Pani Sołtys, bym prosił, bo tak w sumie obserwowałem, z 
zarządu Dróg Powiatowych żadnej ekipy nie ma odnośnie drogi powiatowej to jest ulica Kolejowa. 
Jeszcze tam nie widziałem, żeby ktoś się pojawił odnośnie sprzątania tej drogi. Może by warto było 
powiadomić drogi powiatowe, żeby się tym tematem zajęły. Są usuwane krzaki tak samo tym tematem 
by się mogli zająć. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Brak pytań. 

 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Pierwsza sprawa związana z zatrudnieniem, no widać pan 
Panie Radny nie rozumie Pan specyfiki pracy w gminie ponieważ właśnie Nasi pracownicy właśnie tym 
się zajmują. Pani Natalia właśnie to miała w obowiązkach. Oprócz tego dołożyliśmy do tego nowego 
stanowiska sprawy związane z oświatą. Ja nie mam już sumienia. Drodzy Państwo kiedy przyszłam tu 
do pracy było tu ponad 30 pracowników. Policzcie ilu jest w tej chwili pracowników w gminie. Ja nie 
mam sumienia już dokładać kolejnych zadań dla pracowników, tylko dlatego, żeby zadowolić Pana 
Radnego i żeby mieć np. 19 pracowników, a nie 20. Dlatego nie ma takiej możliwości. Te zadania, które 
są wyszczególnione właśnie w tym konkursie, to są zadania, które dzisiaj realizuje Pani Natalia. Także 
tutaj informuję odnośnie tego.  

Natomiast odnośnie sprawy biblioteki ja myślę, że najbardziej merytoryczna do odpowiedzi byłaby Pani 
Dyrektor, ale dzisiaj nie będziemy już Pani Dyrektor męczyć, bo myśli już o Dniu Matki. Pozwolę sobie 
tylko przypomnieć, że celem restrukturyzacji biblioteki była możliwość pozyskania środków na inne 
prace niż związane z zatrudnieniem. Dzisiaj Pani Dyrektor realizuje zadanie związane z  toaletami w 
bibliotece. Przy okazji korzysta na tym również miejscowość Kosierz, ponieważ przy tej okazji będą 
również robione toalety w świetlicy w Kosierzu. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to ja już dzisiaj, chociaż 
kiedyś prosiłam Pana Winnika, dajmy czas na przepracowanie roku, ale ja dzisiaj wiem od Pani 
Dyrektor, że biblioteka pracuje wzorcowo. Wracają ludzie, którzy odeszli z biblioteki w latach ubiegłych. 
Dzisiaj wracają. Wczoraj, nie tak dawno, zaczepiałam Panią Dyrektor, powiedziałam, że ja dzisiaj to 
głośno powiem na sesji, że praca pracowników jest oceniona bardzo wysoko. Był Pan, który kazał na 
ręce Pani dyrektor złożyć gorące podziękowania, że tak, jak w tej chwili odzywają się i odnoszą 
pracownicy do swoich klientów, oni kiedyś wcześniej nie mieli. Tyle inicjatyw, które podejmują 
pracownicy biblioteki, tego wcześniej nigdy nie było. W związku z powyższym, no ja tylko jestem 
przekaźnikiem. Bardzo się ucieszyłam i przekazuję tą informację, więc na pewno biblioteka na tym nie 
ucierpi. 

Radny Krzysztof Nowak: A szkoły podstawowe? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Natomiast drodzy Państwo jeżeli mówimy… 
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Radny Krzysztof Nowak: Wasza dyskusja się opiera o… 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Był czas na pytania… (niezrozumiałe) 

Radny Krzysztof Nowak: Cicho. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Co cicho…. 

Kłótnia, hałasy. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Panie Radny, puszczają Panu nerwy niepotrzebnie, bo jest 
jakaś kultura wypowiedzi. Ja Panu nie przeszkadzałam, kiedy Pan zadawał pytania. Grzecznie 
zapisywałam, teraz proszę Pana żeby Pan posłuchał co mam do powiedzenia. W związku z tym, że 
zwrócił Pan uwagę, że nie ma żadnych inwestycji, ja myślę, że sama miejscowość Połupin jest 
przykładem, ile inwestycji dla tej miejscowości się robi. Chociażby w tej chwili na tapecie jest ulica 
Słoneczna, całkowita modernizacja, przedszkole, o wcześniejszych nie wspomnę. Nie wiem tylko czy 
Pan ( nie zrozumiałe), bo tak niewielką wiedzę ma Pan…. 

Radny Krzysztof Nowak: Mam bardzo dobrą, bo wiem z czego zrezygnowałem. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Proszę nie przeszkadzać. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Natomiast jeżeli chodzi o oświatę i o sprawy związane z 
subwencją oświatową. Ja co prawda na jednej z Komisji łączonych tuż zaraz po wyjaśniałam na czym 
polega ten problem. Ten problem nie dotyka tylko gminy Dąbie. To jest problem, który dotyka wszystkie 
gminy, w których są i powtórzę to raz jeszcze dzieci sześcioletnie, które są objęte zerówkami, czyli są w 
szkole. Ponieważ w pierwszym SIO, które robi się na dzień 1 września, gdybyśmy chcieli się czepiać tak 
naprawdę to personalnie to nie wiem kogo. Odpowiedzialni co do błędu – to był błąd programu SIO, w 
którym zabrakło rubryki oddzielającej dzieci sześcioletnie od pozostałych. Jest tylko liczba dzieci w 
szkole, tą liczbę dzieci ujęto jako wszystkie czyli od sześciolatków do klasy szóstej, a na 30 września 
wprowadzono już rubrykę rozdzielając a dzieci w klasach, I, II, III klasa, ponieważ dzieci sześcioletnie 
nie są objęte subwencją momentalnie z tej subwencji te dzieci ucięto i to jest ten problem. Ja 
rozmawiałam z Panią dyrektor i wiedzieni już tym doświadczeniem, ponieważ jest to pierwsze 
doświadczenie, ponieważ jest to pierwsze SIO po nowelizacji. Po prostu nastąpiła zmiana programu 
SIO i my już teraz wiemy, skoro nie pojawi się 1 września ta rubryka, to Pani dyrektor wie, że poda 
dzieci bez dzieci sześcioletnich. W tej chwili gdybyśmy zaczęli szukać, to byśmy musieli szukać winnych 
w MEN-ie, ale czy w tych, którzy tworzyli ten program, który przyczynił sie do problemów, które ja nie 
ukrywam, to my borykamy się z tym problemem. Natomiast trudno jest, że tak powiem personalnie 
winić, Panią dyrektor, nie wiem, zastępców dyrektora, kierowników, którzy podawali dane do tego SIO.  

Jeżeli chodzi o zarząd Dróg Powiatowych, ja się z Panem zgadzam wystosujemy takie pismo o to aby 
pojawili się tam i dokonali przeglądu, rozumiem, że tam chodzi o sprawy porządkowe, więc te wszystkie 
sprawy będą informowane. 

Pan Radny Buda już wcześniej mnie uprzedzał, o tym, że po tych wszystkich poszukiwaniach bogactwa 
z ziemi potworzyły się na drogach gruntowych między polami problemy wynikające z prac tej firmy i tutaj 
Monika jest to temat do ciebie, bo pamiętamy, co Panowie tutaj mówili, żeby ich przypilnować. 
Natomiast do Państwa sołtysów i radnych mam prośbę, że jeżeli dostrzeżecie, że taki problem istniej to 
proszę to zgłaszać. 

Jeżeli chodzi o te wszystkie dziury, które Państwo zgłaszacie na tych drogach, to Monika bardzo proszę 
aby skontaktować się bezpośrednio z zainteresowanymi i żebyś ten temat próbowała załatwić.  

Ściana w świetlicy, jak przyjdzie tych czterech interwencyjnych, spróbujemy coś w tym roku zrobić. 
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Natomiast jeżeli chodzi o…, wracając do tematu oświaty myślę, że na ten temat już odpowiedziałam, 
jeżeli chodzi o wyrównania nauczycieli, my zmniejszyliśmy w tym roku. Jak pamiętacie Państwo zawsze 
na wyrównania nauczycieli musieliśmy przygotować około 150 tys. zł, tyle nas zawsze to kosztowało. W 
tym roku zapłaciliśmy 30 tys. zł. Czy to źle? Zostawmy odpowiedź Panu Radnemu. Trudno jest mi 
odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało w roku przyszłym. Powiem coś, co jest mało popularne, a 
właśnie z ową subwencją musieliśmy zastosować troszeczkę inny kierunek realizacji. Ponieważ 
restrukturyzacja, która weszła ona przyniosła bardzo wymierne na dzień dzisiejszy efekty finansowe, 
natomiast my chcieliśmy pracować dalej nad tym, czyli jak gdyby urealniać stan zatrudnienia 
nauczycieli, w stosunku do ilości dzieci, które są. Na ten rok nie ukrywam były w budżecie oświaty 
przygotowane pieniążki na odprawy dla nauczycieli, którzy po przeliczeniach, niestety należało by im 
podziękować za pracę, ale sytuacja która się wytworzyła z ową subwencją spowodowała, że musieliśmy 
szukać różnych oszczędności, na różnych szczeblach, te pieniążki z odpraw zostawiliśmy i 
stwierdziliśmy z Panią Dyrektor, że mniejszym złem będzie na dzień dzisiejszy, pewnie i dla nauczycieli 
też będzie to, że jednak chyba szóstka nauczycieli jest na niepełnym etacie dzisiaj, ale dzięki temu 
pieniądze na odprawy zabezpieczone są jak gdyby żywą oszczędnością. No, tak niestety nieraz 
wygląda, że trzeba zrobić jeden mały krok w tył, po to żeby można było realizować. Mówiliśmy 
wielokrotnie przy restrukturyzacji oświaty o jednym problemie, że jeżeli będą, ale na razie tego niema, 
jeżeli będą szły dalej ogromne podwyżki dla nauczycieli, pamiętacie myśmy kilka lat z rzędu, gdzie te 
podwyżki były rzędu 10 – 15%, jeżeli to dalej będzie to oczywiście to pochłonęło niejako oszczędności 
związane z ową restrukturyzacją. Na dzień dzisiejszy nie ma, ja myślę, że na koniec roku będę w stanie 
wyraźnie powiedzieć, ile trzeba dopłacić, czy będzie to zmniejszone? czy może na tym poziomie? 
Dzisiaj mamy miesiąc maj, myślę, że nikt odpowiedzialny nie podejmie się dzisiaj odpowiedzi na to 
pytanie, jak to będzie wyglądało.  

Natomiast sprawy związane z projektem na modernizację wodociągu, te pieniądze zostały 
zabezpieczone. Ja to powiem inaczej jeszcze, prace trwają  w bardzo wysokim tempie. Projekt jest 
właściwie przygotowany i jest w tzw. konsultacjach przed złożeniem do Urzędu Wojewódzkiego. Także 
myślę, chcieliśmy zdążyć z tym projektem do miesiąca czerwca, ale myślę, że w miesiącu wrześniu 
projekt będzie gotowy. W tedy myślę, że będziemy czekać i szukać możliwości, w których możemy 
jeszcze pozyskać środki, na to aby jeszcze być może w tym rozdaniu tą modernizacje wodociągu 
zrobić.  

O dziurach wspomniałam, myślę, że tutaj również to co się tyczy dróg powiatowych, przygotujemy 
pisma i te sprawy przekażemy. 

Natomiast sprawa przy remizie, zlecę tutaj zaraz interwencyjnym wykoszenie. 

My z Panią Sołtys z Brzeźnicy rozmawiałyśmy na temat drogi Głównej i uważam, że to jest niezły 
pomysł, aby podzielić tą drogę na jakieś etapy i po prostu mniejsze środki wówczas będzie można 
wyasygnować, aby tą drogę cyklicznie robić. Natomiast jeżeli chodzi o zakup rowerów, pozwólcie 
Państwo, że odniosę się do tego, aczkolwiek nie chciałam tego tematu poruszać, bo nie ukrywam, że to 
Pani była głównym inicjatorem tego. 

Sołtys wsi Brzeźnica Lidia Wilencewicz: Nie Pani Wójt. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Jak się cofniemy do sprawozdań, a one są, to wtedy 
zobaczymy. Oczywiście rozpoczęliśmy od żartów, miało być to, bardzo długo pozostało to w formie 
żartu, potem zaczęło się to jak gdyby konkretyzować, zaczął być nacisk coraz większy i prawdą jest też 
to, co mówi Pani Sołtys, że mówiliśmy, że będziemy poszukiwać środków zewnętrznych. Pani Sołtys 
właśnie to Pani mogę zagwarantować. Nikt pieniędzy z budżetu Gminy na to nie przeznaczy. Natomiast 
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poszukujemy, wiemy już dzisiaj, że żaden z programów unijnych nie przyjmie Nam tego projektu. Z 
Panią Małgosią próbowaliśmy, szukamy innych źródeł, z których zdobędziemy te pieniądze po to, żeby 
sołtysi te rowery dostali. Stało się to powiem szczerze troszeczkę już tematem ambicjonalnym dla mnie, 
ponieważ bardzo często Państwo w formie żartów, no ja to nie koniecznie jako żart odbierałam, że 
obiecała Pani Wójt, a nie realizuje. W związku z tym realizuje Drodzy Państwo i mogę zapewnić, że to 
nie będą pieniądze z budżetu Gminy. To jedno mogę Państwu zapewnić. 

Natomiast jeżeli chodzi o wnioski dotyczące aglomeracji. To, co powiedziałam, że Pan, który koordynuje 
tymi pracami poinformował Nas wczoraj, że w poniedziałek będzie chciał złożyć całość dokumentów do 
Sejmiku. Jest mi trudno powiedzieć, nie chciałabym się tutaj wypowiedzieć, kiedy Sejmik podejmie, ale 
będziemy czynić starania, żeby jak najszybciej wystąpić. W momencie kiedy Sejmik podejmie uchwałę, 
co prawda procedura jeszcze trwa, bo wówczas uchwała Sejmiku musi jeszcze trafić do Ministerstwa 
Ochrony Środowiska i to Ministerstwo wykreśla z tego rejestru aglomeracji tą część, która jest 
przewidziana uchwałą. W momencie kiedy uchwała przez Sejmik zostanie podjęta to już jest to sygnał 
dla Naszych mieszkańców, że będzie można już końcówką tego roku, dla naszych mieszkańców 
składać. 

Sołtys wsi Dąbie Agnieszka Żabka: Ale kiedy będziemy wiedzieć, to do kiedy złożyć? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: No jeżeli do września nie będzie podjęta uchwała, to nic nie 
możemy robić, natomiast jeżeli do września zostanie podjęta uchwała Sejmiku to już będziemy takie 
wnioski przyjmować. Już będziemy tylko wtedy wiedzieć, że jest to tam tylko z zapisami jakiś tam 
proceder, prawda?  

Tą informację związaną z drzewami przy drodze przekażemy. Natomiast jeżeli chodzi o psy, drodzy 
Państwo wracamy do tematu. Pamiętacie kiedyś już kilkakrotnie podejmowaliśmy temat psów i ciągle 
od niego odstępujemy. Jak widzicie ciągle się sytuacja zagęszcza. W związku z powyższym myślę, że 
jak odpoczniecie na wakacjach i jak wrócicie po przerwie to niestety trzeba się pochylić nad tym 
tematem, a więc opodatkować i oczipować, to o czym już kiedyś rozmawialiśmy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: To wszystko dziękuję. 

13. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy 
o godz. 14:00. 

W trakcie sesji udostępniono protokół z XXVI Sesji Rady Gminy. Nikt nie wniósł uwag 
merytorycznych. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Przewodniczący Rady 

           
            Ireneusz Marciniak 

 


