
PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 6 listopada 2017 roku 

 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny nieusprawiedliwiony. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Anna Grajko – Wójt Gminy 

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy 

    

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał budżetowych. 

 

Ad. 1 

 

P. Przew. – otwarł sesje i przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie 

 

Ad. 2 

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla 

Powiatu. Będzie robiona droga powiatowa powodziowa Łubnice – Kapkaz. Tak 

jak było wcześniej dokładamy do niej 10%. Kwota ta może jeszcze ulec zmianie 

po przetargu. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę wobec czego 

przejdźmy do głosowania. 

Uchwała Nr XXXV/172/17 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w 

budżecie gminy. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań. 

Uchwała Nr XXXV/170/17 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

Do przedstawione projektu uchwały dotyczącego zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy radni nie wnieśli uwag i pytań. 



P. Wójt – ja mam uwagę, że w dziale 600 nie powinno być myślników tylko 

przecinki. 

Uchwała Nr XXXV/171/17 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

 

P. Wójt – ponieważ musimy wysłać projekt uchwały o podatku rolnym do 

zaopiniowania przez Izby Rolnicze chciałabym uzyskać opinię rady czy 

pozostawiamy na poziomie z tego roku czy zmieniamy? 

Decyzja rady – pozostawić. 

P. Sekretarz – ponieważ minął okres trwałości projektu dotyczącego 

rozstawienia koszy na śmieci, tzw. dzwonów i można je już zabrać z ustalonego 

miejsca. Wiem, że przy nich w niektórych miejscowościach tworzą się 

wysypiska śmieci nawet przywożą z innych gmin. W związku z tym propozycja 

jest taka, że jak są one nie potrzebne to proszę napisać  krótkie pismo o zabranie 

z podpisem sołtysa i radnego. 

 

P. Przew. – Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego 

zamykam obrady dzisiejszej sesji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Henryka Rogala     Marian Komasara 

 

 


