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Protokół Nr 2/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i 

Porządku Publicznego 

z dnia 4 kwietnia  2019 r. 

 

 Dnia 4 kwietnia 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego, w którym udział wzięli jej 

członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, kierownik zakładu usług komunalnych, 

inspektor ds. płac i programu rozwiązywani problemów alkoholowych, inspektor ds. 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz inspektor ds. ochrony środowiska. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  komisji, która przywitała obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 

3. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie w roku 2018. 

4.Zapozannie się z zasadami programu dotyczącego usuwania azbestu i budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Inspektor ds. płac i programu rozwiązywani problemów alkoholowych Pani Magdalena 

Maklakiewicz przedstawiła informację z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 

Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 wyniosły 49.819,44 zł. 

W roku 2018: 

- w rozdziale 815153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł. 

Plan zrealizowano w kwocie 3.518,88 zł. 

- w rozdziale 85184 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 

53.316,69 zł. Plan zrealizowano w kwocie 37.863,15 zł. Niezrealizowany plan wydatków 

przechodzi na dochód roku kolejnego. 

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
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Ad. 3 

 Kierownik zakładu usług komunalnych Pan Janusz Majchrzak przedstawił 

sprawozdanie z działalności zakładu za rok 2018. 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie Pan Janusz Majchrzak 

przedstawił sprawozdanie z działalności zakładu za rok 2018. W roku 2018 zakład osiągnął 

przychody w wysokości 1.295.213,79 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.260.512,08 zł. 

W zakresie produkcji wody zakład eksploatuje 4 studnie głębinowe. Jakość wody jest ciągle 

monitorowana przez zakład i sanepid. 

Zakład prowadzi również odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców oraz 

świadczy usługi w zakresie oczyszczania szamb przydomowych. Proces oczyszczania 

ścieków odbywa się w oczyszczalni ścieków w Kucerzu i jest również monitorowany. 

Pani wójt wyjaśniła, iż w związku z dużym poborem wody w okresie letnim występowały 

chwilowe braki w dostawie wody. W związku z obniżaniem poziomu wody pompy z 

automatu wstrzymywały pracę, którą wznawiały po osiągnięciu odpowiedniego poziomu 

wody. Zapas wody przetrzymywany jest w czterech zbiornikach, który jest wystarczający do 

uzupełnienia braków w trakcie dużego poboru wody.  

Kierownik ZUK poinformował, iż opóźnienia w odczycie liczników wody spowodowany jest 

przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim. W najbliższym czasie pracownik 

biurowy będzie dokonywał tych odczytów. Poza tym stan licznika można zgłosić do zakładu 

telefonicznie lub meilowo. 

 

Radna Izabela Zakrzewska zapytała ile kosztuje metr sześcienny ciepłej wody w bloku 

mieszkalnym. Radna poinformowała również o wodzie uciekającej z zasuwy położonej przy 

lesie w Mikanowie A oraz zapytała o możliwość przywrócenia hydrantu w Mikanowie A przy 

wjeździe na posesję jednej z mieszkanek. 

 

Kierownik ZUK poinformował, iż metr sześcienny wody  podgrzanej w bloku mieszkalnym to 

koszt 30 zł. Zasuwa, z której ucieka woda będzie naprawiona. Nie istnieją wytyczne co do 

odległości między hydrantami, przywrócenie hydrantu w sugerowanym miejscu nie jest 

uzasadnione.  

 

Radny Jonasz Głowacki zapytał o ilość czynnych hydrantów na Sarnówce. 
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Kierownik ZUK poinformował, iż w Sarnówce są trzy czynne hydranty. 

 

Ad. 4 

  Inspektor ds. gospodarki odpadami Pani Katarzyna Gulczyńska wyjaśniła zasady  

przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy dla osób fizycznych, które 

wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.  

Od roku 2007 łącznie wybudowano 120 przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 10                

w roku 2018. W 2019 roku w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 40.000 zł na 

dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku gmina podpisała 10 

umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota z umów wynosi 

40.000 zł, wiec wnioski składane na dotację w roku 2019 będą rozpatrywane w roku 2020. 

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska Pani Izabela Gawrońska zapoznała radnych z zasadami 

programu dotyczącego usuwania azbestu.  

W ubiegłym roku w ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubanie” usunięto 33,650 Mg wyrobów zawierających 

azbest z 14 posesji. Łączna wartość zadania wyniosła 20.810, 65 zł przy udziale środków z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 14.567,45 zł – 

stanowiącej 70% dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.  

Prace związane z usuwaniem azbestu wykonał Z.G.K Groneko.  

W roku 2019 kwota dofinansowania ulegnie zmianie, dofinansowanie będzie obejmować 

tylko 50% kosztów. Dodatkowo ograniczony jest maksymalny dopuszczalny próg 

dofinansowania dla jednego podmiotu tj. do kwoty 10.000 zł  i koszt jednostkowy 

dofinansowania.  

W 2019 roku w ramach zadania zaplanowano demontaż, transport i utylizację azbestu                 

z 6 posesji oraz pakowanie, załadunek, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych             

z 15 posesji. 

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono . 
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Ad. 5 

 Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała zamknięcia 

posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

  Izabela Zakrzewska 

  

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek            

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 


