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We wtorek 27 kwietnia odbyła się ostatnia 
w bieżącej kadencji sesja absolutoryjna Rady 
Gminy Łubianka. 

Pierwsza jej część została poświęcona tra-
gicznej katastrofie pod Smoleńskiem w Rosji. 
Była hołdem wobec ofiar tej tragedii, jak rów-
nież hołdem i wspomnieniem ofiar mordu ka-
tyńskiego, dokonanego na mocy decyzji władz 
Związku Sowieckiego na ponad 25000 Pola-
ków w marcu i kwietniu 1940 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Cy-
wiński i Wójt Jerzy Zająkała dokonali wpro-
wadzenia do tematu. Kolejno uczestnicy sesji 
odmówili modlitwę w intencji ofiar obu trage-
dii, którą poprowadził ks. kan. dr Rajmund Pon-
czek, proboszcz parafii pw. NMP w Bierzgło-

Sesja absolutoryjna
wie. Odśpiewano hymn państwowy i uczczo-
no pamięć ofiar minutą ciszy.

W drugiej części sesji przeprowadzono pro-
cedurę absolutoryjną. Wójt przedstawił spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, in-
formując o sposobie realizacji zadań w zakre-
sie bieżącego zarządzania gminą, jak również 
inwestycji wykonanych w minionym roku. 

Dochody budżetowe osiągnęły poziom nie-
spełna 16 mln zł, a wydatki wyniosły 18 mln zł. 
Bardzo szeroki zakres inwestycji wykonanych 
w 2009 roku spowodował deficyt budżetowy 
w wysokości 2.107.000 zł, który jednakże był 
mniejszy od zaplanowanego o ok. 300.000 zł. 
Łączna wartość ubiegłorocznych inwestycji  
wynosi ok. 8 mln zł., w tym niemal połowę tej 
kwoty gmina pozyskała z funduszy zewnętrz-

nych. Wójt przedstawił listę wykonanych in-
westycji.

Kompetencją Komisji Rewizyjnej RG jest 
sprawa wniosku o absolutorium. Komisja ta 
sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi 
absolutorium i w połowie kwietnia przesłała go 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba ta za-
opiniowała pozytywnie zarówno sprawozdanie 
wójta w sprawie wykonania budżetu za 2009 
rok, jak i wniosek komisji rewizyjnej o udziele-
nie wójtowi absolutorium. Po odczytaniu tre-
ści opinii RIO przeprowadzono głosowanie w 
sprawie udzielenia wójtowi absolutorium, w 
którym 13 radnych głosowało za jego udziele-
niem, a jeden wstrzymał się od głosu. Głosów 
przeciwnych nie było.

Jerzy Zająkała

Inwestycje gminne 
1. Przebudowa 4 ulic w ramach drogi Przeczno - Wymysłowo: 3,2 km
2. Przebudowa ul. Piastowskiej w Zamku Bierzgłowskim: 1,2 km
3. Przebudowa ul. Św. Jana w Biskupicach: 1 km
4. Przebudowa ul. Ks. Groszkowskiego w Warszewicach: 0,8 km
5. Budowa parkingów przy ul. ks. Groszkowskiego
6. Przebudowa ul. Sportowej w Łubiance: 0,4 km
7. Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Brąchnowie: 0,2 km
8. Przebudowa części Al. Jana Pawła II (przy ul. Chełmińskiej)

Razem drogi gminne: 6,8 km

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Szkolna) w Pigży: 1,1 km
10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Zamkowa) w Łubiance: 0,8 km
11. Budowa chodników na ul. J. Długosza w Przecznie i ul. 11 Listo-

pada Wymysłowie: 0,5 km 
Razem ścieżki gminne: 2,4 km

12. Budowa stadionu Orlik w Warszewicach
13. Budowa stadionu sportowo-rekreacyjnego w Zamku Bierzgł.
14. Modernizacja SP w Warszewicach
15. Modernizacja budynku szkolnego w Zamku Bierzgłowskim (OE-T)
16. Modernizacja budynku Centrum Kultury i OSP w Łubiance
17. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę (I etap)
18. Budowa mostka na strudze wraz z odbudową rowów melioracyj-

nych i stworzeniem terenów rekreacyjnych w miejscowościach Leszcz 
i Zamek Bierzgłowski

19. Wykonanie I etapu urządzania terenów rekreacyjnych w Pigży 

Inwestycje powiatowe
wykonane w partnerstwie z gminą Łubianka

1. Przebudowa drogi Pigża - Brąchnowo: 4 km
2. Przebudowa drogi Zamek B. - Górsk wraz z mostkami: 0,5 km

Razem drogi powiatowe: 4,5 km

Inwestycje wojewódzkie 
wykonane w partnerstwie z gminą Łubianka

1. Przebudowa w latach 2008 - 2009 drogi 553 (na terenie gm. Łu-
bianka na długości 10,8 km).

2. Przebudowa drogi 551: 1 km
Razem drogi wojewódzkie: 11,8 km

3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi 553: 12 km

Jedną z wielu gminnych inwestycji w 2009 roku jest wielofunkcyjne 
boisko Orlik w Warszewicach, oddane do użytku rok temu


