
PROTOKÓŁ Nr VIII/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 8 czerwca 2015 roku 

  
  

W sesji udział wzięli wszyscy radni. 

  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Anna Grajko – Wójt Gminy 

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy 

4. Sołtysi 

  

Przyjęto protokół z poprzedniej sesji. 

  

P. Przew. – ponieważ wpłynęły 2 interpelacje od Radnego Klimczaka najpierw pozwolę sobie 

je przedstawić i odpowiedzi na nie ( w załączeniu ). 

  

Nr 1 

  

P. Klimczak – nie wiem skąd się wzięło odnawianie ścian, jeśli chodzi o skargi to do nas jako 

radnych ludzie przychodzą i się skarżą  

P. Sekretarz – chodzi o to żeby było wskazane jakiego stanowiska dotyczy skarga. Mamy 

książkę skarg i wniosków i żadnych wpisów w niej nie ma 

P. Przew. – jeśli chodzi o wyjścia to jest książka wyjść służbowych i prywatnych i wyjścia 

prywatne będą odpisywane z urlopu 

P. Bryk – słucham i wydaje mi się, to wygląda jakby Tomek wyssał sobie to z palca, najlepiej 

odebrać to jako sygnał, że coś jest nie tak i nie żądać od nas żebyśmy kablowali 

P. Sekretarz – dobrze, że zwracacie uwagi – dziękujemy. Urząd gminy nie jest instytucją 

charytatywną i nie zawsze da się załatwić sprawę tak jak petent sobie życzy dlatego bardzo 

proszę o zgłaszanie konkretne i wtedy będę mógł sprawdzić co jest nie tak i dlaczego jest 

skarga. 

  

Nr 2 

  

P. Klimczak – jestem nowym radnym i uważam, że powinienem ustalać żeby wiedzieć co 

wyborcom odpowiedzieć jakie ustaliłem wynagrodzenie radnym, przewodniczącemu czy 

wójtowi. Jest punkt w programie ale nie było na komisji to przedyskutowane. 

P. Przew. – było na odpowiedniej komisji dyskutowane, Komisja Rewizyjna nie jest od tych 

spraw tylko od kontroli 

P. Bryk – może radny doprecyzuje czy chodzi mu o podwyżki czy obniżki 

P. Klimczak – ponieważ nie wiem jakie są składniki to nie będę się wypowiadał, jak się 

dowiem to będziemy dyskutowali 

  

Proponowany porządek obrad:  

  

1.     Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 

2.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 2014 rok. 



3.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej. 

6.     Podjęcie uchwały w sprawie  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Łubnice  

7.     Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.   

8.     Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu 

Gminy Łubnice. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia diet radnych. 

10.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. 

11.      Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu 

reprezentacji gminy Łubnice w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – 

Dorzecze Wisły”. 

12.       Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami. 

13.       Sprawy różne i interpelacje. 

  

P. Bryk – wnoszę  o nie realizowanie dzisiaj punktu 9 i 10 ponieważ nie jest doprecyzowane 

czy chodzi o obniżkę czy podwyżkę 

P. Przew. – proszę o przegłosowanie tego wniosku 

4 głosy za 

7 głosów przeciw 

4 głosy wstrzymujące się 

  

Porządek obrad przyjęto  

7 głosów za 

4 głosy przeciw 

4 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 1 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

Nikt nie wniósł uwag i pytań. 

Uchwała Nr VIII/27/15 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2014 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 2 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

Nikt nie wniósł uwag i pytań. 

Uchwała Nr VIII/28/15 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

14 głosów za 

1 głos wstrzymujący się 

  

P. Bryk – czy zmieniło się coś w sprawie zatrudnienia osoby do pozyskiwania środków, 

chodzi mi ciągle o tą nadwyżkę 



P. Wójt – jeśli Państwo uważają, że jest źle, że mamy nadwyżkę a nie zadłużenie. Jeśli 

Państwo uważają, że ma być zatrudniona osoba tylko na pisanie wniosków to ja nie będę 

oponować ale musicie mieć świadomość, że wniosków się nie pisze od tak tylko tam gdzie 

ogłaszają nabór. 

P. Bryk – to dlaczego w niektórych gminach nie ma nadwyżki a nawet są braki a u nas są 

środki nie wykorzystane to coś jest nie tak 

P. Wójt – są w zakresach czynności pracowników zapisy dotyczące pisania wniosków, 

natomiast jeśli uważacie, że trzeba zatrudnić dodatkową osobę to proszę bardzo ja tylko przez 

to zyskam sympatyków. 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Kwiecień – tylko żeby na pewno była dołączona mapka 

P. Przew. – na pewno będzie 

Uchwała Nr VIII/29/15 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Golba – kto tą działkę będzie wyceniał 

P. Przew. – rzeczoznawca  

Uchwała Nr VIII/30/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Klimczak – ile gmina posiada domków komunalnych 

P. Wójt – mieszkań socjalnych nie posiadamy, jak jest potrzeba to tak jak w Wolicy 

kontenery mieszkalne lub w domach nauczyciela 

P. Klimczak – w jakim jest stanie ten domek 

P. Wójt – nie jest w najlepszym stanie, dwa pomieszczenia są zawilgocone. Można 

wybudować mieszkania socjalne ale czy jest sens żeby stały puste. 

P. Kowalski – ten domek też jak będzie stał nie zamieszkały to zniszczeje całkowicie 

P. Klimczak – proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chodzi mi o budowę mieszkań socjalnych 

tylko czy gmina w razie klęski żywiołowej ma zasoby mieszkaniowe 

P. Wójt – w zasadzie w każdej miejscowości są świetlice i kontenery i krótki czas można tam 

zakwaterować. 

  

Uchwała Nr VIII/31/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  



Ad. 6  

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

Uchwała Nr VIII/32/15 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 7 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

Uchwała Nr VIII/33/15 

w sprawie użyczenia nieruchomości   

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 8 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Klimczak – ja akurat byłem przeciwny takiej zmianie ale wynika to z tego, że chciałbym 

żeby sołtysi jednak uczestniczyli w sesji 

P. przew. – w tej zmianie nie chodzi o to, że sołtysi mają nie uczestniczyć w sesji, będą 

zawiadamiani jak do tej pory, chodzi o to, że zdarzają się takie sytuacje, że sołtys musi 

załatwiać inną sprawę związaną z pełnioną funkcją i wtedy przepada mu dieta a jak będzie w 

formie ryczałtu to będzie dostawał co miesiąc 

Uchwała Nr VIII/34/15 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad.9 

  

P. Przew. – wniosek Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa jest taki żeby 

pozostawić na starych zasadach czy jest inny wniosek, nie widzę wobec czego proszę o 

przegłosowanie tego wniosku. 

Wniosek przyjęto – jednogłośnie. 

  

Ad. 10 

  

P. Przew. – Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa po zapoznaniu się jak się 

przedstawia wynagrodzenie naszego Wójta i wójtów w ościennych gminach wnioskuje o 

przyznanie wynagrodzenia w wysokości: 

Wniosek nr 1 
5900,00 zł wynagrodzenie zasadnicze 

1800,00 zł dodatek funkcyjny 

40% dodatek specjalny 

P. Klimczak – chciałem jeszcze powiedzieć, że do tego dochodzi dodatek za wysługę lat, też 

sobie przygotowałem jak się przedstawia w innych gminach (w załączeniu). Myślę, że nasza 

gmina nie jest aż tak bogata żeby było nas stać na takie zarobki. 



P. Gromny – jest to już 5 kadencja Pani Wójt, jakby źle sterowała tym statkiem to by jej nie 

wybierali, uważam że nie ma zawyżenia zarobków 

P. Klimczak – ja nie neguję pracy chociaż jakby szukał to by coś znalazł 

P. Skiba – owszem jesteśmy bogatą gmina skoro zatrudniamy emerytów 

P. Klimczak – odnoszę się do wypowiedzi Pana Bryka , jak zatrudniamy na sekretariat to 

dlaczego nie na wnioski 

P. Wójt – jak pamiętacie na sekretariacie była osoba odeszła na rentę inwalidzką i od tamtej 

pory nie było pracownika tylko posiłkowaliśmy się z biura pracy, podobnie jest z rolnictwem 

P. Sekretarz – jeśli chodzi o statystykę zatrudnienia to może jest podobnie ale w innych 

gminach są ZEAS-y, Gospodarki Komunalne a u nas nie ma. Panie prowadzą obsługę szkół a 

ja jakoś nadzoruję prace wodociągu.  

P. Bryk – użył Pan słowa jakoś nadzoruje wodociągi to nie ma być jakoś tylko dobrze, 

wracam do zatrudnienia na wnioski. 

P. Wójt – proszę podać jeden przykład, że Gmina Łubnice mogła skorzystać z środków a nie 

skorzystała. Proszę zapytać w gminie Oleśnica czy lepiej być zadłużonym czy nie 

P. Bryk – jest nadwyżka i gdzieś się podziewa 

P. Wójt – jak to podziewa, zawsze mamy nadwyżkę 

P. Sekretarz – jakoś to nie znaczy, że sobie nie radzimy bo wodociągi działają i woda zawsze 

jest 

P. Skiba – słuchając ciebie Ryśku to wygląda, że jest bardzo źle, że mamy pieniądze. 

Nadwyżka powstała po powodzi 2010 roku, programy były na wykończeniu to co mieliśmy 

składać wnioski na jakieś durne projekty byle tylko wydać pieniądze. 

P. Przew. – może wróćmy do tematu, czy jest inny wniosek w sprawie wynagrodzenia 

P. Klimczak –   

Wniosek nr 2 
4200,00 zł wynagrodzenie zasadnicze 

1900,00 zł dodatek funkcyjny 

30% dodatek specjalny 

P. Oleś – zostawić na takim poziomie jak jest – wniosek nr 3 

P. Kwiecień – 

Wniosek nr 4 
5700,00 zł wynagrodzenie zasadnicze 

1900,00 zł dodatek funkcyjny 

40% dodatek specjalny 

P. Bryk – najpierw przegłosujmy czy zmieniamy czy nie 

P. Klimczak – mam jeszcze propozycję zróbmy podwyżkę a obetnijmy diety radnych 

P. Przew. – ponieważ wniosek Pana Bryka ma charakter porządkowy przegłosujmy go 

najpierw, kto jest za aminą wynagrodzenia wójta 

14 głosów za zmianą 

1 głos wstrzymujący się 

Wniosek nr 1 
7 głosów za 

7 głosów przeciw 

1 głos wstrzymujący się 

uchwała 

7 głosów za 

7 głosów przeciw 

1 głos wstrzymujący się 

  

Ad. 11 



  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Sekretarz – to uchwała jest podejmowana dlatego, że skończył się okres finansowania, 

teraz będzie nowy okres i są teraz mniejsze środki na takie cele jak wydatkowane do tej pory 

(boiska, place zabaw) będzie większy nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy. W projekcie 

jestem wpisany jako osoba upoważniona do reprezentowania ale jeśli chcecie żeby był ktoś 

inny nie widzę przeszkód. 

P. Klimczak – mam pytanie do Pana Sekretarza  czy jest za tym żeby nadal pracować w tym 

stowarzyszeniu. 

P. Sekretarz – to nie jest taka ciekawa funkcja, bo jestem w zarządzie a zarząd odpowiada 

swoim majątkiem za złe decyzje 

P. Klimczak – ale czy Pan Sekretarz chce pracować czy podoła obowiązkom 

P. Sekretarz – ja w stowarzyszeniu jestem i nikt mnie wyrzuca i czy będę reprezentować 

gminę czy nie to w stowarzyszeniu będę 

Uchwała Nr VIII/35/15 

w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Łubnice w 

Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 12 

  

P. Wójt – ostatnia sesja była nadzwyczajna, na której podejmowaliście uchwałę intencyjną na 

złożenie 2 fiszek, które zostały złożone a naboru wniosków najprawdopodobniej nie będzie w 

ty roku. 

Złożony został wniosek o dofinansowanie zbierania wyrobów azbestowych na dzień 

dzisiejszy nie wiemy jakie będzie finansowanie. 

Uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym Niemcy – Luksemburg zorganizowanym przez 

Urząd Marszałkowski dla 20 gmin, które miały najwyżej ocenione wnioski z PROW. 

Pokazywali nam projekty realizowane z Odnowy Wsi i powiem, że nie mamy się czego 

wstydzić, np. strażnice u nas wyglądają lepiej. Dofinansowanie wygląda u nich w ten sposób, 

że dostają środki na materiały a prace wykonuje społeczność lokalna. 

Przetarg na drogi powodziowe się odbył i drogi będą robione.  

Przetarg na koszenie poboczy i rowów został ogłoszony wpłynęło 4 oferty. 

  

Ad. 13 

  

Wniosek Tomasza Klimczaka w sprawie koparki (w załączeniu) 

P. Klimczak – sprawa jest naprawdę ważna bo mamy nie dokończony rów i zawsze 

dostawaliśmy odpowiedź, że jest w Łyczbie   

P. Golba – tak, niech jedna osoba odpowiada za koparkę żebyśmy wiedzieli gdzie jest 

P. Przew. – można ustalić, że po 2 dni pracuje na wsi 

P. Kwiecień – a jak nie będzie mogła kopać bo np. będzie deszcz 

P. Bryk – chciałbym wrócić do momentu zakupu koparki, nie była potrzebna teraz by się 

przydało drugą kupić 

P. Wójt – przecież już było ustalone na wspólnym posiedzeniu Komisji, że będzie odpowiadał 

za koparkę Pan Witek. Większość chce żeby było kopane po żniwach i żeby było sucho. 

Proponuję żeby te ustalenia pozostały a jak będzie źle to będziemy rozmawiać o zmianach. 

P. Przew. – jak robi awarię to czekając może coś kopać na tej samej miejscowości. 



P. Sekretarz – nie może, koparka musi być cały czas przy awarii, bo się wykop obsypuje i 

może zasypać pracownika albo jest mokro i trzeba co chwila wybierać z wykopu bagno. 

Wniosek Pana Klimczaka o paliwo (w załączeniu) 

P. Wójt – było też na wspólnym posiedzeniu Komisji, w sposób formalny to się nie da zrobić 

bo to jest z różnych kont i musielibyśmy odprowadzać VAT, ma być dowożone dla koparki w 

beczce z pompką. 

Wniosek Radnego Nogackiego ( w załączeniu ) 

P. Nogacki – każda miejscowość ma taki skwer  

P. Wójt – w tej chwili jest zatrudniony Pan Wieczorek na ½ etatu 

P. Nogacki – co to jest pół etatu 

P. Wójt – place te były robione z środków unijnych i jest trwałość projektu, jak uzyskamy 

zgodę z Urzędu Marszałkowskiego to przekażemy w użytkowanie dla Centrum Kultury i oni 

będą dbali o porządek na nich. 

Drzewka muszą być zakupione nowe. Jeśli chodzi o krzaki to one były celowo pozostawione 

żeby imprezy były bardziej intymne. Są miejscowości gdzie robią za sprawą mieszkańców, 

np. Budziska. Wiem, że Łubnice się czują na specjalnych prawach ale trochę zaangażowania 

ze strony mieszkańców też by się przydało. 

P. Klimczak – chcę powiedzieć o tych drogach i zakrzyczeniach, u nas też tak było i bardzo 

szybko zadziałało 

P. Przew. – jak są robione zebrania na wsiach to ustalić, że np. wszyscy przy swoich 

posesjach koszą w pierwszą sobotę miesiąca 

P. Wójt – przedstawiła pismo Pana Wiśniewskiego ( w załączeniu) 

Pan Wiśniewski był u mnie z tą propozycją kazałam mu złożyć to na piśmie.  

Z operatu szacunkowego wynika za służebność 1800 zł a on chce 7000 zł, takich osób jest 

więcej, na pewno jak zapłacimy jemu to inni też będą chcieć. Powiedziałam mu, że możemy 

iść do sądu. 

Rada nie wyraziła zgody na taką kwotę. 

P. Gromny – czy byłaby taka możliwość żeby przy zatrudnianiu na sekretariat zrobić 2w1 

czyli sekretariat i pozyskiwanie środków 

P. Sekretarz – stanowiska są określone w regulaminie organizacyjnym i do stanowiska nie 

dopiszemy 

P. Paruch – jak będzie ta koparka w Grabowej 2 dni to co ona może robić na przykład kopać 

rów rolnikowi 

P. Wójt – nie może kopać rowów melioracji szczegółowej, tylko przy drogach gminnych. 

Wydaje mi się, że ustalenie 2 dni do każdej miejscowości to będzie sztuczne. 

P. Kwiecień – co z tą ścieżką rowerową 

P. Wójt – na razie nic więcej nie wiem, oni by chcieli na istniejących drogach gminnych a 

jeśli przez las to nie w asfalcie ani nie w kostce tylko w kamieniu. 

  

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  

  

  
 


