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

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad wręczono awans na wyższy stopień wojskowy dla Pana 
Tadeusza Zieji. Awans wręczył pułkownik Grzegorz Dyrka. Odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej 
w sprawie awansu. Następnie odczytał list gratulacyjny od Dyrektora Departamentu Kadr. 

Gratulacje złożyła również Pani Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska. 

Następnie dokonano wręczenia aktu mianowania dla nauczyciela Edyty Miechowicz – Kamaszyn ze 
Szkoły Podstawowej w Połupinie. 

Pani Edyta Miechowicz  - Kamaszyn złożyła ślubowanie. 

Gratulacje złożyła również Pani Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska. 

 

 Otwarcie XXIX 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 Czy są jakieś wnioski? Nie widzę, Wobec tego 
przystępujemy do głosowania.  

Głosowanie nad porządkiem obrad: 

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

 

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Jak przedstawia się sytuacja w oświacie za rok szkolny 
2012/2013.  Mamy dwuoddziałowe przedszkole  w którym jest pięćdziesięciu wychowanków. Cztery 
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- 68 wychowanków w tym 25 pięciolatków. 22 
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oddziały szkoły podstawowej - 256 uczniów, 8 oddziałów Gimnazjum - 180 uczniów, a dowozem 
szkolnym objętych jest 307 uczniów. Jeżeli chodzi o kadry: nauczycieli 60, których praca składa się na  
57,21  etatu w tym 36 nauczycieli dyplomowanych, 16 mianowanych, 8 kontraktowych i nie mamy 
stażystów. Pracowników administracji mamy 5. Liczba pracowników obsługi określono na 22 razem 
19,75 etatu. Jeżeli chodzi o plan finansowy: ogółem wydatków w dziale 801 na rok 2012, 6.169.403 
złote. Na rok 2013 ogółem wydatki w dziale 801 wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r. 5.724.730 złote. 
Subwencja oświatowa za rok 2012, 3.662.343 złote i subwencja oświatowa na rok 2013 3.781.419 
złotych. Jeżeli chodzi o klasyfikację, nie będę czytała już tabel, powiem tylko że tytuł wzorowego ucznia 
uzyskało 44 uczniów w klasach 1-3 i 36 uczniów w klasach 4-6. Wśród absolwentów szkół 
podstawowych trójka uczniów otrzymała tytuł prymusa szkoły. Jeżeli chodzi o gimnazjum, w klasach 1-
2, 11 uczniów było ze średnią powyżej 4,75. Natomiast nagrodę absolwenta gimnazjum otrzymało 11 
uczniów. Dwóch uczniów, absolwentów gimnazjum otrzymało tytuł prymusa szkoły. Średnia ocen ze 
szkoły podstawowej to 4,18. Gimnazjum 3,46. Średnia frekwencja w szkole podstawowej to 92,5%, 
średnia frekwencja w gimnazjum to 88%.  

Wyniki sprawdzianów: Na temat tych sprawdzianów dyskutowaliśmy tutaj z radnymi, bo radni słusznie 
zauważyli problem słabego bardzo wyniku w filii w Szczawnie, który niejako przy bardzo dobrym wyniku 
filii w Gronowie i Połupinie, no jednak znacząco zaniżył średni wynik wszystkich szkół podstawowych. 
Natomiast wynik egzaminu gimnazjalnego jest wynikiem w moim odczuciu bardzo dobrym. Zresztą 
potwierdzają to radni, że ten wynik nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

Jeżeli chodzi o działalność dydaktyczno – wychowawczą: uczniowie szkoły podstawowej w Gronowie 
zostali objęci programem Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka”, 33 uczniów klas 1-4 szkoły 
podstawowej było objętych programem „Wyprawka szkolna”, 85 uczniów i wychowanków korzystało  
z darmowego posiłku.  

Szkoły pokazały mnóstwo wyjazdów, w których uczestniczyli uczniowie, jak również udział  
w najróżniejszych przedsięwzięciach naukowych, uroczystościach szkolnych, działalność na rzecz 
środowiska oraz konkursy sportowe i przedmiotowe, w takich konkursach laureatów mieliśmy.  Jeżeli 
chodzi o realizację zadań o charakterze inwestycyjno – materiałowym, to w ramach budżetu w tym roku 
szkolnym dokonano przede wszystkim napraw bieżących, jedynie w fili w Kosierzu wykonano remont 
toalet. Zakupiono krzesła do pracowni komputerowej, stoliki i krzesła do oddziału przedszkolnego w 
Szczawnie, wyposażono cześć administracyjną w Zespole w sprzęt biurowy, wymieniono pęknięte 
szyby w sali gimnastycznej w Gimnazjum. Z projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-3” 
zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie w meble oraz sprzęt komputerowy poprzez zakup trzech 
laptopów i ekranu.  

Rada rodziców szkoły podstawowej w Gronowie sfinansowała zakup mebli i i wyposażenia oddziału 
przedszkolnego wspólnie finansuje współpracę ze szkołą w Lieberose. Rada rodziców w fili w Połupinie 
sfinansowała zakup dywanu oraz krzeseł do oddziału przedszkolnego. Rada rodziców z filii w Kosierzu 
zakupiła szafę do oddziału przedszkolnego oraz zakupiła sprzęt komputerowy w postaci sześciu 
laptopów i rzutnika. Rada Sołecka Kosierza wyposażyła plac zabaw. W okresie wakacji odświeżono 
korytarze, sale.  
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Wszystkie prace remontowe w okresie wakacji wykonali pracownicy interwencyjni oraz konserwatorzy 
zatrudnieni w Zespole.  

Realizacja zadań na rzecz uczniów: Projekt systemowy indywidualizacja nauczania „Szkoła da się lubić” 
to kwota jaką pozyskaliśmy na ten cel to 112.841 złotych. Świetlica w Gimnazjum  9.500 zł, pomoc 
materialna o charakterze socjalnym  dla uczniów - stypendiami objętych było 130 uczniów klas 1-6 i 124 
uczniów gimnazjum.  Wydatkowano na ten cel kwotę 123.700 złotych. Wyprawkę szkolną otrzymało 33 
uczniów, na kwotę 6.059 złotych.  Razem taką  pomocą było objętych 287 uczniów na łączną kwotę 
129.786 złotych. Jeżeli chodzi o doskonalenie młodocianych pracowników, to na tych którym wypłacono 
dofinansowanie z tytułu nauki zawodu było ich 13, środki na ten cel 97.532 złote. Jeżeli chodzi  
o kontrolę obowiązku szkolnego. Liczba uczniów zgodnie z meldunkiem to 649. Liczba dzieci 
realizujących obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania rocznego do szkoły w innych szkołach to  
95 osób. Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania rocznego w naszych 
szkołach to 554  osoby. Kontrola obowiązku nauki u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat w roku 
2012/2013 mieliśmy jedno postępowanie, bo był uczeń który nie realizował obowiązku szkolnego.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak  Czy są pytania?  

 

Radny Piotr Winnik: W czasie komisji mieliśmy pytania odnośnie szkoły w Szczawnie. Moje pytanie do 
Pani dyrektor brzmi co jest powodem tej hekatomby, dlatego że 20 punktów z egzaminu szóstoklasistów 
klasyfikuje nas znacznie poniżej średniej krajowej, która i tak sama w sobie nie jest stanowczo wysoka. 
Jakie są tego przyczyny, bo wiem że placówka jest wyposażona, jest na odpowiednim poziomie i gdzie 
leży powód tego że mamy szkołę z tak wstydliwym wynikiem? Dziękuje. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Jolanta Adułło- Hoffman: Po analizie, dla mnie to tez 
było pierwszy raz takie porównanie odnośnie poszczególnych klas, bo tak to robimy funkcjonując w 
szkole. W tej chwili mamy klasy ponumerowane a, b, c, d i w ten sposób analizujemy wynik 
sprawdzianu. Różne są przyczyny wpływające na ten wynik, a nie mniej może to też praca 
funkcjonująca w szkole, zmiany które się tam potoczyły w ciągu ostatnich lat, myślę że zmiany kadrowe, 
że zmiana na stanowisku dyrektora. Wszystkie są to rzeczy które wpływają na prace szkoły i jakość. 
Podjęliśmy już działania, podjęte zostały już działania, napisaliśmy program naprawczy. Zostały 
dołożone z godzin dyrektorskich godziny dla klas 6stych które mają przygotować do sprawdzianu, także 
myślę że te działania które mamy zamierzone w postaci już raportu po sprawdzianie. Myślę że pozwolą 
na podniesienie wyników w tym roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak:  Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc 
przystąpimy do następnego punktu. Przypominam, że do wglądu jest protokół. 
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5.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2013 r.  

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

Uchwała zarejestrowana pod numerem  XXIX/182/2013 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. 

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

Uchwała zarejestrowana pod numerem  XXIX/183/2013 

 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 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 pozwolę sobie nie odczytywać tej 
uchwały, szybko powiem na czym polega zmiana. Z uwagi na to, że do Urzędu Gminy, do Pani Wójt 
wpływało dużo próśb mieszkańców z całej Gminy, aby termin płatności do 10-tego każdego miesiąca za 
odpady był troszkę przesunięty na koniec miesiąca, bo społeczeństwu, ludziom jest wygodniej, dostają 
różne świadczenia i radni na komisjach przychylili się do tego, aby termin płatności do 10-tego każdego 
miesiąca za odpady przesunąć do 25-tego każdego miesiąca i na tym jedynie polega zmian w tej 
uchwale.  

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak  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  XXIX/184/2013 

 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 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: Nie będę odczytywać i powiem na czym polega 
zmiana. Jest kilka podmiotów na terenie Gminy Dąbie, które zdeklarowały wywóz nieczystości dwa razy 
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w miesiącu. My w uchwale mieliśmy tylko zapis opłatności za jeden raz w miesiącu. Podmioty, które 
płacą dwa razy w miesiącu wywiązują się z tych swoich deklaracji i z tych opłat które zadeklarowały. To 
nie było jedynie ujęte w uchwale i to jest zapis taki formalny, że niektóre podmioty, jak np. ośrodki 
wypoczynkowe, wielolokalowe. To jedynie tego dotyczy ta uchwała, żadne ceny i stawki się nie 
zmieniają. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak  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  XXIX/185/2013 

 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak: W e-deklaracji pojawia się termin do 10-tego każdego 
miesiąca i tu jest zmiana dotycząca daty – do 25-tego każdego miesiąca. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak  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  XXIX/186/2013 

 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak 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: 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się” 

Uchwała zarejestrowana pod numerem  XXIX/187/2013 

 

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbie. 

Sekretarz Gminy Dąbie Katarzyna Turczyniak odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pani 
Anioł nie miała jak gdyby powodu skarżyć. Pani zwróciła się do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o 
wyjaśnienie, czyli o opinię. Stety, niestety Wojewoda rozpatrzył to jako skargę, a tak naprawdę w 
piśmie, które zostało przekazane do Wojewody nie miało to formy absolutnie żadnej skargi tylko 
wniosku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć to pismo, to możemy pokazać całość sprawy, że to 
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był tylko wniosek do Wojewody, a nie skarga na działalność Wójta. Niestety Wojewoda potraktował to 
tak, jak przeczytałam. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak  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  XXIX/188/2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O godz. 10.40 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Siwicki ogłosił przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 10.50. 

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

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak: Ja skorzystam ze ściągi. Byłem na Pikniku 
Muzycznym w Szczawnie, w Gronowie na dożynkach. Brałem udział w organizacji Komisji Łączonej i 
organizacji Sesji. Brałem udział także w spotkaniu ze Stowarzyszeniem „Tu jest Nasz dom”. Odnośnie 
oświadczeń majątkowych chciałem powiedzieć, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. 
Pani Joanna Petryk jedynie nie potrzebnie wykazała pożyczkę poniżej 10 tys. zł. 

/Informacja załącznik do protokołu/ 

 

13. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

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

 Odbył się Piknik Muzyczny w Szczawnie – coś zupełnie innego, co oferowaliśmy mieszkańcom. 

 Uczestniczyłam w Święcie Policji. 

 Uczestniczyłam w zebraniu z kombatantami – było to zebranie powiatowe, tych ludzi jest już 
niewiele, w naszej Gminie tych ludzi mamy trzech. Ustaliliśmy z panią Dyrektor, że tych ludzi 
odwiedzimy, raz, że to okres rocznicowy, ale dwa, że również chcielibyśmy się dowiedzieć jakie 
są potrzeby tych Naszych mieszkańców, ponieważ musze państwu powiedzieć, że z wielkim 
smutkiem obserwowałam tych ludzi, którzy z takim żalem opowiadali, jak to Nasze Państwo 
niestety nie opiekuje się należycie tymi ludźmi. Podawali np., że jakieś obniżki maja być na 
bilety PKP, spójrzcie mówili” gdzie my tymi pociągami jeździmy? Nam raczej do lekarza, leki, 
taka jest potrzeba”. Dlatego też z Wójtami stwierdziliśmy, że zrobimy takie spotkanie miedzy 
Nami, ale zapoznamy się nad potrzebami tych ludzi. Myślę, że w tym Naszym pędzie i gonitwie 
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zapominamy o tych, którzy bardzo często swoje zdrowie i Zycie oddawali za to, żeby nam się 
żyło tak jak dzisiaj. 

 Odbyły się dożynki gminne – Pani Sołtys w tym miejscu proszę przyjąć od Nas wyrazy uznania, 
to, co pokazaliście w swojej miejscowości przeszło Nasze oczekiwania. Jesteśmy dumni, że na 
tak wysokim poziomie była to impreza. 

 Dokonujemy sprzedaży mienia – więc było spotkanie u notariusza. 

 Odbyło się spotkanie z Radą Sołecką w Trzebulach, zebranie wiejskie w Nowym Zagórze. 

 Odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia. 

 Odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania. 

 Odbyło się zebranie Grupy Rybackiej – szykuje się wyjazd do Hiszpanii, w którym mam 
uczestniczyć i trzeba lecieć, a ja jestem „zwierzę” lądowe i tu jest problem. 

 Odbywały się również indywidualne spotkania z mieszkańcami, którzy docierali z różnymi 
problemami. 

 Z inicjatywy Pani Sołtys ze Szczawna odbyło się spotkanie z rolnikami i kołem Dzik związane 
ze szkodami. Mam nadzieję, że wnioski, jakie zostały przyjęte poprawią komfort pracy rolnika. 

 Spotkałam się z Panią Dyrektor z okazji roku szkolnego. 

 Jak Państwo wiecie firma WOKAS koło Gronowa buduje inwestycje związana z wydobyciem 
torfu i Pan Prezes ma taki zwyczaj, że raz w miesiącu pojawia się aby poinformować na jakim 
etapie są prace i z czym są problemy. 

 Odbyło się spotkanie z sołtysami. 

 Odbyłam rozmowę z PKS-em odnośnie dowozu uczniów do szkół. W tym roku jest więcej 
uczniów i Pani dyrektor postanowiła wprowadzić pewne zmiany, aby te lekcje zaczynać 
wcześniej. 

 Spotkałam się z Panią Dyrektor DPS-u, która przedstawiła problem związany ze śmieciami. 

 Okres, który upłynął był pod hasłem „wiatraki” cała masa była z tym pracy. 

 Odbyłam z Panem Przewodniczącym spotkanie ze Stowarzyszeniem „Tu jest Nasz dom”. 
Państwo przedstawili Nam swój punkt widzenia związany z wiatrakami. Konsensusem z tego 
spotkania było to, że wystąpimy do szanownych radnych o spotkanie ze Stowarzyszeniem „Tu 
jest Nasz dom”. Takie spotkanie odbędzie się w tej świetlicy dnia 12 września o godz. 18.00 w 
formie wysłuchania publicznego. 

 Przetargi które zakończyliśmy. Wszystko jest podpisane to:, droga w Szczawnie, drugi etap w 
Brzeźnicy, przedszkole w Połupienie, wodociąg Dąbie – Brzeźnica.  

 Przetarg który trafił do powtórki – ustaliliśmy z panem Komendantem i z panią Skarbnik, że 
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podzielimy to na dwa etapy. W tym roku wykonamy za te pieniądze przeznaczone na ten rok, a 
reszta pójdzie z nowego budżetu. W miesiącu wrześniu, październiku będziemy przygotowywać 
kolejny przetarg na śmieci. Jest sugestia mieszkańców odnośnie selektywnej zbiórki, aby 
przyjechać raz i zabrać, bo i tak to wszystko stoi trzy dni. Są pytania, co z tego, jak zabierają na 
jeden samochód? Drodzy Państwo to nie jest problem Nasz. To jest problem firmy, być może 
zatrudniają kogoś do tego. Nie przejmujmy się tym, co nie jest w Naszej gestii. 

 

14. Interpelacje i zapytania Radnych oraz Sołtysów. 

Radny Piotr Winnik: Szanowna Pani Wójt, wrzesień jest dla nas miesiącem znamiennym, dlatego że to 
we wrześniu zeszłego roku mieliśmy zrekultywować staw w Kosierzu. Mija kolejny rok, zbliża się jesień, 
będzie czas intensywnych opadów i znów w Kosierzu będziemy mieć ogromne problemy z wodą, która 
będzie zalewała gospodarstwa będzie robiła podsionki dlatego proszę o przedstawienie w formie 
pisemnej planu czynności zmierzających do załatwienia tego bardzo dla Nas problemu trudnego i 
palącego dla Naszej wsi. Dlatego że ten stan powoduje korozje budynków, niszczą się drogi, wieś po 
prostu  przez to może generować jeszcze większe koszty to po pierwsze. Po drugie przykro mi że nie 
ma tutaj mojego interpretatora ale pamiętam w zeszłym roku Pan Radny Wojewódzki Leszek Turczyniak 
obiecał nam remont, a właściwie uzupełnienie drogi pomiędzy Kosierzem, a Lubiatowem wysypano coś 
tam, śmieci czy jakieś inne medium nie wiem co? ale nie jest to remont drogi. Szyby w autach pękają od 
tego, tych kamyczków i bardzo bym prosił o poprawienie możliwości komunikacyjnych mieszkańców 
Naszej gminy i aby coś w tym kierunku zrobiono, to tylko tysiąc metrów. Na pewno nie jest to 
przeogromny koszt, a wszystko dotyczy dolania 80 centymetrów asfaltu z jednej strony. Kosmetyka, a 
dla okolicznych mieszkańców bardzo znacząca. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Krzysztof Nowak: Pani Wójt, po dzisiejszych wydarzeniach w miejscowości Połupin doszło do 
aktów dewastacji i prosiłbym żeby wystąpiła Pani z wnioskiem do Policji, że w godzinach nocnych żeby 
pojawiali się raz dziennie patrol, między 22 a 2 w nocy to po prostu może coś pomoże na tych wandali, 
wystraszyć, zniechęcić do działań. Następna sprawa, jak będzie organizowany przetarg na wywóz 
śmieci prosiłbym o uwzględnienie większej częstotliwości wywozu. Po prostu te śmieci zalegają i żyjemy 
na górze śmieci, to nieporozumienie żeby raz w miesiącu wywozić śmieci. Następny taki temat który mi 
się podsuwa, mówiła Pani że będzie przetarg na rozbudowę tego przedszkola. Chodzi mi o to, 
dostajemy 54 tysiące dotacji tak? 

Skarbnik Gminy Dąbie Beata Janowiecka: To nie na rozbudowę przedszkola. 

Mecenas Alicja Antkiewicz: To jest na bieżące potrzeby. 

Radny Krzysztof Nowak: Jaka część tych pieniędzy może być przeznaczona na modernizację 
przedszkola, ale skoro to jest tylko na bieżące potrzeby to już temat nieważny. Myślę że na przyszły rok 
to przedszkole postawimy. Będzie gdzie dzieci wysłać?  
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Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: W przyszłym roku tak. Od września na pewno.  

Radny Krzysztof Nowak: Chciałem się jeszcze zapytać, bo ustalaliśmy tu z Panią Sołtys i 
Przewodniczącym przebudowę gruntowną ulicy Słonecznej  na jakim to jest etapie? Jak to wygląda? Co 
się dalej z tą naszą obietnicą dzieje ? To wszystko.  

Radny Remigiusz Gołębiowski: Mam do Pani Wójt pytanie, na jakim etapie jest projekt gruntownej 
przebudowy kanalizacji i hydroforni w Gronowie, Pani Wójt obiecała że to będzie rozpatrzone w 
okolicach czerwca, czerwiec już minął, chciałbym się dowiedzieć na jakim jest to etapie na dzień 
dzisiejszy. 

Radna Danuta Teska: Część mieszkańców ulicy brukowej w Ciemnicach prosi o progi zwalniające 
ponieważ motocykliści jeżdżą, ten odcinek od zakrętu z wyjazdem na prostą. I następne pytanie mam, 
czy są jakieś szczególne kroki w sprawie dofinansowań tych szamb ekologicznych w miejscowości 
Szczawno i Ciemnice?   

Radny Janusz Mejza: Chciałbym żeby została wyjaśniona sprawa własności tego kawałka ziemi Pana 
Bidnego, chodzi o ten kawałek Lipowej. Tam kiedyś ten asfalt zrobiono ponoć skrócono sobie ten 
wyjazd, cześć tej ulicy leży po prostu na posesji u Pana Bidnego, po prostu chcę żeby tą sprawę 
definitywnie załatwić. Druga sprawa, odwodniono nam ten kawałeczek ulicy Lipowej wykopano taki mały 
rowek odwadniający, który to zapobiega łuszczeniu się tego asfaltu, ale został on przekopany bez 
przepustu i możliwości wjazdu na tą nieużywaną działkę gdzie ta świetlica jest i właśnie mieszkaniec 
zgłosił że nie ma tam już możliwości wjazdu. Aczkolwiek jest tam dojazd od drugiej strony ale tam był 
wcześniej przepust i on twierdzi że się nie da. Kolejna sprawa to kabel telefoniczny który uniemożliwia 
wjazd śmieciarki na ulicę Spokojną. Następna sprawa, może to nie do Pani, ale żeby ponaglić tam 
telefonem zarządcę bloków. Został zrobiony remont dachu tego małego bloku….. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Zostało to zrobione już. 

Radny Janusz Mejza:  I jeszcze jedna rzecz, przy rozmowie z konserwatorami, oni zgłosili taki 
wniosek, żeby spróbować się przyjrzeć tym kilometrom które oni robią własnymi autami, dojeżdżając do 
hydroforni własnymi autami, że może jakiś dodatek na paliwo czy jakoś delegacje im rozliczyć. Nie 
wiem, proszę się temu przyjrzeć. 

Radny Robert Zaraza: W związku z tym że miesiąc wcześniej został już wywołany. Zbliżają się prace 
nad budżetem na 2014 rok ja bym  chciał Pani Wójt, aby zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie i 
wyrównanie dróg gruntowych, czyli to co było tam dwa lata temu robione, wyrównywanie i wał, może w 
niektórych miejscach konieczność destruktu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa – wiosną tego roku 
spotkaliśmy się razem  z Panem leśniczym tutaj w gminie, Pan leśniczy wyraził chęć współpracy po 
oczyszczeniu odcinka pomiędzy Lubiatowem, a Kosierzem. W 2012 roku rolnicy i mieszkańcy wyczyścili 
tam około kilometra rowu, lecz to wyczyszczenie spowodowało, że woda stoi. Pan leśniczy powiedział, 
że jeśli dostanie od Starostwa zawiadomienie o wyczyszczeniu, decyzje bodajże to wyczyści ten rów. 
Mieliśmy konsultacje, byli przedstawiciele Starostwa w tym roku bodajże w maju, mówili że prześlą 
stosowne decyzje jeżeli można tą sprawę odnowić, zapytać się czy to będzie zrobione jeszcze w tym 
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roku przed deszczami.  

Radny Piotr Dudek: Chciałbym poruszyć znów ulicę Strażacką, bo tam biegnie rurociąg gazowy i ta 
dziura się ciągle tam odnawia chciałbym żeby ten przepust zabetonować, żeby nie wymywało i może 
poprawę drogi żeby to jakoś wyglądało i żeby ludzie nie mieli tam problemów z poruszaniem się.  

Radna Maria Staszewska: Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac na ulicy Łąkowej?  

Radny Krzysztof Nowak: Na ostatniej sesji prosiłem o wysypaniu wywrotki piasku na ulicy Podgórnej 
żeby wyrównać ten rów pomiędzy panem Ostrowskim, a Panem Maciągiem, do tej pory nie zostało to 
zrobione. 

Radna Danuta Teska: Pani Wójt, na ulicy Kolejowej końcowy odcinek w Ciemnicach tam jest dosyć 
takie duże wyrwy. Może to nie wyrwy tylko uszczerbek asfaltu. To jest gminna droga i dobrze by tam 
było posypać tam czegoś żeby się to nie obsypywało.  

Sołtys wsi Dąbie Agnieszka Żabka: Na jakim etapie jest wyjście z Aglomeracji krośnieńskiej? 

Sołtys wsi Łagów Bogdan Lubas: Nie wiem, wydaje mi się, że w tym ogłoszeniu, informacji, tutaj co 
jest napisane, to jest bardzo wiele błędów. Ludzie, którzy to pisali to z PRL-u, czy jak?, bo np. 
„przystanek koło PGR-u” dlaczego to jest z takimi błędami? 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: Ja nie czytałam. To jest informacja podana przez panią 
Dyrektor. 

Sołtys wsi Kosierz Aleksandra Słoka: Wraca mój mąż, ta droga co jest za nami, teraz będziemy ja 
zrywać. Jest okres wożenia drzewa. Jeżdżą po moim polu. W każdym razie ja to zrywam. Nie wiem, 
przyjdą do gminy. Było ruszone i w powiecie i w gminie i dalej droga jest zamknięta. 

Sołtys wsi Lubiatów Maria Szymczak: Chcieliśmy się dowiedzieć, chodzi o świetlicę. Kiedy będzie ta 
nowa? Tańczyć nie ma gdzie. Więc kiedy? Chce podziękować Panu Radnemu z Kosierza, bo ja też o tej 
drodze do Lubiatowa mówiłam, żeby była zrobiona. 

 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Wójt Gminy Krystyna Bryszewska: Na nie wszystkie pytania odpowiem, na niektóre otrzymacie 
Państwo odpowiedź pisemną. Odnośnie stawu w Kosierzu to oczywiście przygotujemy taki pisemny 
plan. Wniosek o dofinansowanie został złożony. W tej chwili czekamy na podpisanie umowy, 
dostaniemy umowę i możemy przystępować do działania.  

Remont drogi pomiędzy Kosierzem a Lubiatowem, ja zwrócę się do Radnego Wojewódzkiego  
i przypomnę. Smutne jest to co powiedział Pan Krzysztof że mamy akty wandalizmu, bo praca Pani 
sołtys i mieszkańców jest naprawdę chwalebna. To, co było robione w Połupinie, Nasz Połupin jest w 
pierwszej 10 najładniejszych wsi w województwie. Nie mamy co prawda wyników, na który miejscu się 
uplasował, ale jest w 10. Szkoda, że prace, które wykonują społecznie sołtysi dla swoich mieszkańców 
nie wszyscy umieją uszanować. Myślę że zwrócę się do Pana Komendanta z prośbą o taki dozór 
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zawłaszcza, że w Połupinie to my mamy tam wysyp policjantów.  

Jeżeli chodzi o to co Pan Radny Nowak już na naszej komisji powiedział odnośnie następnego 
przetargu to już przygotowujemy specyfikację.  

Jeżeli chodzi o ulice Słoneczną, to już mam praktycznie gotowy projekt i do 15 będzie złożone 
pozwolenie. Do 30 września składamy ten projekt i na przyszły rok będziemy realizować.  

Natomiast jeżeli chodzi o ten piasek to powiem, że sama tam jechałam i nie zauważyłam, także jeszcze 
raz tam pojedziemy i jeżeli będzie to zasadne powrócimy do tematu.  

Jeżeli chodzi o hydroforni ę w Gronowie to jest projekt. My tylko czekamy na ogłoszenie konkursu, we 
wrześniu ogłoszą.  

Jeżeli chodzi o te progi to droga powiatowa więc występujemy do zarządu dróg powiatowych z pismem, 
bo to musi się odbyć cała ta procedura, po prostu przyjadą i niech wysłuchają mieszkańców bo z tego 
co wiem, część chce część nie chce. Niech podejmą decyzję, czy jest taka zasadność. 

Jeżeli chodzi o szamba i aglomerację, wszystkie dokumenty zostały wykonane. Zostały złożone w 
Sejmiku Województwa Lubuskiego, my w tej chwili udaliśmy się z prośbą do Pana Radnego 
Wojewódzkiego, aby spowodował, żeby jak najszybciej w programie sesji znalazł się ten temat. W 
momencie kiedy Sejmik Wojewódzki przyjmie uchwałę chociaż tutaj będą Panie na mnie patrzyły 
inaczej, bo jeszcze trwa, to nie jest koniec procedury, uchwała trafia do Warszawy i dopiero Warszawa 
wykreśla z rejestru. My mamy już uchwałę Sejmiku i wiemy, że to już są sprawy  proceduralne  
i uwolnimy, i mieszkańcy będą mogli składać. Jeżeli uchwała w Sejmiku zostanie  załatwiona do końca 
września to na przyszły rok będą mieszkańcy mogli składać, jeżeli nie to w przyszłym roku.  

Kolejowa, nie znam tematu. Pojedziemy zobaczymy.  

To prawda to co mówi Pan Janusz jeżeli chodzi o własność Pana Bidnego. Próbowaliśmy się z Panem 
domówić. Ale jest to człowiek z którym się trudno domówić, to Pan który nie połaci podatków, prosi 
Gminę o umorzenie swoich zadłużeń. Natomiast ktoś gdzieś kiedyś w latach 80-tych, 90-tych tam 
poszło po skosie i zalało kawałeczek. Jeżeli chciałby się dogadać z Gminą, to by się dogadał. Widać on 
się z Gminą dogadać nie chce. Jeśli chodzi o podatki, to przysyła żonę, a jeśli chodzi o wrzaski i krzyki, 
jak to mu Gmina wisi straszne pieniądze to wtedy krzyczy. Nie wiem o co chodzi z tym rowem bez tego 
przepustu, czy oni wykopali ten rów czy nie. W każdym razie sprawdzimy to.  

Sołtys wsi Łagów Bogdan Lubas: Znam sytuację, sam kopałem. To były rury PCV włożone tam, 
kopaliśmy, bo jak ta droga się rozjeżdżała, przekopaliśmy tam. Uważam to za dobry czyn, a że on Nas 
tam ponagla i dusi teraz, nie powiem, że nie. Ja bym zaproponował Mu teraz 50 tys. zł kary za ten 
budynek, który doprowadził do dewastacji. 

Jeżeli chodzi o Panów konserwatorów, troszeczkę powiem szczerze jestem osobiście zniesmaczona tą 
postawą, bo umowa z Panami konserwatorami była taka, że nie do końca jest prawdą że wszystko 
wożą ze sobą, zapewne jeżeli jest gdzieś tam awaria to może wożą natomiast w godzinach to wozi Pan 
Andrzej nasz kierowca. Natomiast Panowie mają tzw. nienormowany czas pracy. W związku z tym my 
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nie chodzimy i nie pilnujemy ich czy od 7 do 15 czy 8 do 16 są w pracy. Natomiast w momencie awarii 
oni wiedzą że muszą na tej awarii być jeżeli jest to po godzinach. Do mnie już docierały sygnały żeby im 
płacić dodatkowo. Ja już nie będę się wypowiadać na ten temat. Myślę, że trochę popiołu na głowę i 
trochę skruchy by się przydało. 

Jeżeli chodzi o drogi. Czy ja dobrze zrozumiałam że chodzi o te drogi do pól?  

Radny Robert Zaraza: I to i to. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: To będziemy patrzeć przy tworzeniu budżetu. I prawdą jest 
że było takie spotkanie z Panem Nadleśniczym, Pan się właściwie zobowiązał, że do tematu wrócimy. 
Starostwo ileś tam decyzji wydało, my też jakąś dostaliśmy na wyczyszczenie rowów, gdzie my 
jesteśmy właścicielami. Ja tylko sprawdzę czy nasz Nadleśniczy też taką decyzję otrzymał.  

Jeżeli chodzi o ulice Strażacką to sprawdzimy. Ja tam byłam, ta ulica, czy Nam się to podoba, czy nie 
trzeba tą ulicę zrobić projekt do Schetynówki. Tam jeżdżą Nasze autobusy szkolne. Nad tym tematem 
musimy się pochylić. 

Jeżeli chodzi o ulicę Łąkową, przekazane zostało wszystko i wiem że oni kończą robotę tam i po 
zakończeniu wchodzą na tą ulicę Łąkową jeszcze we wrześniu.  

Sołtys wsi Kosierz Aleksandra Słoka: Ja pisałam pismo do Gminy na pozyskanie drzewa z tej drogi, 
za pielęgnację, chodziło żeby ruszyć tą drogę, bo ja mam swoje granice. To jest droga gminna, polna. 
Ja wysyłałam pisma, przyjechała Pani z Powiatu i powiedział, że nie. 

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska: To ja już wiem o co chodzi. 

Odnośnie świetlicy w Lubiatowie, to wreszcie się zadeklarowaliście, ale musicie poczekać, bo kolejka na 
świetlice jest. 

16. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Marciniak zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy 
o godz. 11:30. 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Ireneusz Marciniak 

 


