UCHWAŁA NR XLIV/332/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Lutol-Janowice z 1 grudnia 2021 roku, dotyczącej
uwzględnienia w planach inwestycyjnych na rok 2022 koniecznego remontu świetlicy wiejskiej w Lutolu
oraz wymianę systemu ogrzewania całej świetlicy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.2021 r.,
poz.1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję mieszkańców sołectwa Lutol i Janowice z 1 grudnia 2021 r., rozpatruję się negatywnie,
z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE
Do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Lutol i Janowice z 1 grudnia
2021 r., dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych na rok 2022
koniecznego remontu świetlicy wiejskiej w Lutolu oraz wymianę systemu ogrzewania całej świetlicy.
Petycja została skierowana przez Biuro Rady do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Lubsku. Komisja zebrała się dwukrotnie w dniach 13 grudnia 2021 roku i 17 lutego 2022 roku aby pochylić
się nad powyższą petycją. W spotkaniu komisji wzięli udział: wszyscy członkowie komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, Burmistrz Lubska, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik ZGMK w Lubsku
oraz Sołtys i mieszkańcy sołectwa Lutol-Janowice.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 roku komisja wysłuchała mieszkańców oraz Sołtysa
ww. petycji, Skarbnika Gminy oraz Kierownika ZGMK w Lubsku. Po wyciągniętych wnioskach
postanowiła skierować pismo do Burmistrza Lubska o oszacowanie skutków finansowych realizacji petycji
w sprawie remontu i wymiany systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lutolu (związanych z wykonaniem
odgrzybiania sali, izolacji poziomej-metodą podcinki, wymalowania pomieszczeń, rozmieszczenia systemu
ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach świetlicy wiejskiej).
Na drugim posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 roku komisja kolejny raz debatowała wspólnie z
Burmistrzem Lubska, Skarbnikiem Gminy i Sekretarzem Gminy wraz z mieszkańcami sołectwa LutolJanowice. Najwięcej uwagi poświęcono wycenie remontu i modernizacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w
Lutolu, która opiewała na następujące kwoty: montaż pompy ciepła 96.825,60 zł brutto, wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania 36.063,60 zł brutto, roboty budowlane zabezpieczające przeciw wilgoci
56.580,00 zł brutto. Komisja ustaliła wspólnie, że łączna kwota inwestycji oscylująca w granicach
189.469,20 zł brutto jest zbyt wysoka na uwzględnienie jej w budżecie na 2022 rok. Dodatkowo środki w
budżecie na rok 2022 są zabezpieczone już wcześniej na remonty i modernizację innych świetlic wiejskich
w gminie Lubsko: Mierków i Białków. Ważnym jest, że świetlica wiejska w Lutolu remontowana była w
2014 roku przy nakładzie 214 654,94 zł, gdzie inne świetlice czekają wiele lat na swój pierwszy remont.
Znamiennym jest, że po przeprowadzonym oglądzie w marcu 2019r. większość świetlic wiejskich w gminie
Lubsko musi przejść modernizację.
Patrząc na powyższe Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzyła petycję negatywnie przy 5 głosach
za negatywnym rozpatrzeniem na stan 5 osób w komisji. Jednakże ustalając wspólnie z Burmistrzem
Lubska, Skarbnikiem Gminy Lubsko, Kierownikiem ZGMK w Lubsku oraz mieszkańcami sołectwa LutolJanowice, że ZGMK w Lubsku w ramach bieżącego utrzymania dokona powierzchownego remontu
świetlicy wiejskiej w Lutolu, który będzie polegał na: malowaniu i odgrzybianiu ścian oraz pomoże w
organizacji opału do ogrzewania świetlicy po prośbie sołtysa sołectwa Lutol-Janowice. Burmistrz Lubska i
Radni Rady Miejskiej w Lubsku postarają się o uwzględnienie większego remontu świetlicy wiejskiej w
Lutolu w planie budżetu na rok 2023. Taką rekomendację komisja przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku,
celem dalszego procedowania.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Opracował Bartosz Łapa
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