
PROTOKÓŁ Nr VI/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 30 marca 2015 roku 
  

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony. 

  

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. 

  

Proponowany porządek obrad:  

  

1.     Podjęcie uchwał w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

2.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. 

3.     Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubnice  w 

2015 roku. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego. 

6.     Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży działek rolnych położonych w Przeczowie. 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie oddania gruntów rolnych w użytkowanie. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia gruntów rolnych. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Łubnice nr 

XXXIII/108/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice. 

10.     Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami. 

11.     Sprawy różne i interpelacje. 

  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

  

P. Przew. – ponieważ wpłynęło pismo od mieszkańców Wolicy z prośbą o umożliwienie 

wypowiedzenia się na sesji proponuję żeby przed rozpoczęciem realizacji programu sesji 

wysłuchać ich. Kto jest za tym aby to zrobić teraz. 

  

Jednogłośnie zaakceptowano wniosek Przewodniczącego. 

P. Przew. – zapoznam teraz z pismem jakie wpłynęło od mieszkańców 

( w załączeniu ) 

P. Walkowicz – chcieliśmy nasze problemy przedstawić na radzie żeby Państwo wczuli się w 

naszą sytuację. Mimo naszych  protestów i pism jakie wysyłaliśmy do Pani Wójt i do ochrony 

środowiska, Pani Wójt wydała decyzję pozytywną. Była w Orzelcu Małym sprawa o asfalt i 

w Słupcu o wywóz żwiru i dało się załatwić a tu nie. 

P. Łodkowski – chciałbym zapytać czy ktoś chciałby mieć od 6-tej do 21-tej przejazd koło 

domu ciężkimi samochodami, a ingerencja w środowisko tam są ptaki będące pod ochroną. 

Nie wiem czemu nie stoi się za społeczeństwem. 



P. Walkowicz – ja ma zdjęcia tego ptaka 

P. Kotlarz – przekażę jeszcze szanownej radzie do zapoznania się mapkę jak to wygląda 

P. Radca Prawny – poruszyła Pani procedurę wydania decyzji w Orzelcu Małym na 

asfalciarnię, sprawa nie została zakończona tylko inwestor nie uzupełnił dokumentacji. 

P. Wójt – na wydobywanie piasku z Wisły Pan Nowak pozwolenie ma ale były protesty ze 

strony mieszkańców Słupca i Pan Nowak stwierdził, że nie będzie bojów toczył z 

mieszkańcami. Doskonale Pani wie, że robiliśmy wszystko żeby Wam pomóc ale skoro 

działka jest w Studium pod wydobycie piasku. To ja nie mogę wydać innej decyzji, ale 

powiedziałam Pani żebyście wnieśli odwołanie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

uchyli decyzję i tak było. Myśmy się od decyzji SKO nie odwoływali. Mówienie, że my 

sprzyjamy Panu Treli nie mieszkańcom jest dla nas krzywdzące. 

P. Radca Prawny – po uchyleniu decyzji przez SKO wracamy do punktu wyjścia, po 

uzupełnieniu przez Pana Trelę mapki oddziaływania na środowisko, stało się tak, że jedna 

osoba będąca stroną nie żyje. Postępowanie jest zawieszone. Następnie wyślemy do Wydziału 

Ochrony Środowiska o wydanie opinii do raportu oddziaływania na środowisko. Zawsze 

dostajecie wszystkie pisma i tą opinię też dostaniecie. Piszecie o jakiś dopłatach 

środowiskowych na ptaszka pod ochrona to przedstawcie dokument na to. W Orzelcu Małym 

być może takie dokumenty zniechęciły inwestora do prowadzenia dalszych działań. 

Piaskownia jest jedyną inwestycją, na którą wymusiliśmy wykonanie raportu oddziaływania 

na środowisko, ale jak nie przedstawicie jakiś dokumentów to nic z tego nie będzie. W 

oparciu o Państwa dokumenty i protesty wyślemy do Ochrony Środowiska i zobaczymy co z 

tego będzie. 

P. Wójt – proszę nas nie traktować jako swojego przeciwnika. Jeśli będziecie z nami 

współdziałać to będzie większa szansa żeby wydać decyzję odmowną, ale też nie jest 

powiedziane, że jak będzie decyzja odmowna to nie odwoła się Pan Trela. 

P. Łodkowski – my tam mieszkamy, oni tam piszą w tym raporcie, że osuszą ten teren. W 

następnym pisze, że jak wykopie dół to użyźni glebę i nawodni to jest bzdura. 

P. Wójt – to nie my oceniamy formalnie raport tylko Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska i wydał opinię pozytywną. Jak piszecie, że są tam ptaki będące pod ochroną to 

dajcie na to dokumenty, to wtedy może Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zmieni 

swoją opinię. 

P. Walkowicz – ornitolog wyda decyzję ale chce 1500 zł. 

P. Wójt – ale jak ktoś bierze dopłaty rolno środowiskowe na ptaszka to już ma decyzję i 

możecie ją przedstawić. Ja Państwa popieram ale róbmy to tak żeby było zgodnie z prawem. 

P. Bryk – dla jasności, jeśli ta sprawa spadkowa nie zostanie przeprowadzona to co z 

postępowaniem 

P. Radca Prawny – nadal będzie zawieszone 

P. Walkowicz – na razie nie będę przeprowadzać postępowania spadkowego to i nie będzie 

piaskowni. 

P. Przew. – czy ktoś chce zabrać jeszcze glos w tej sprawie, nie widzę wobec czego 

przejdźmy do realizacji programu sesji. 

Ad. 1 

  

P. Przew. – przedstawił treść uchwały budżetowej, nikt nie zadał pytań i nie zgłosił uwag. 

Uchwała Nr VI/15/15 

w sprawie zmian budżecie gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  



Następnie przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie zmiany prognozy 

finansowej. 

Nikt nie zadał pytań co do treści uchwały. 

Uchwała Nr VI/16/15 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 2 

P. Przew. – przedstawił treść uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego 

P. Bąk – czy to są nowe opłaty czy już były 

P. Przew. – nie było do tej pory uchwalanych takich opłat, teraz budują Internet 

szerokopasmowy i chcą nam płacić za zajęcie pasa przy drogach gminnych 

P. Bąk – zwróciłem uwagę na wodociąg, czy to nie podniesie ceny wody 

P. Przew. – nie, jest to opłata 10 groszy za metr kwadratowy rocznie i dotyczy tych co będą 

robić nowe przyłącza pod drogą. 

Uchwała Nr VI/17/15 

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – przedstawił wniosek Wójta oraz treść uchwały. Nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr VI/18/15 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – przedstawił uchwałę w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubnice  w 2015 

roku. 

Nie wniesiono pytań i uwag do treści uchwały. 

  

Uchwała Nr VI/19/15 

w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubnice  w 2015 roku. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – przedstawił uchwałę w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego 

P. Klimczak – mamy sołtysów to zapytajmy ich czy są za tym żeby wyodrębnić czy nie 

P. Paruch – czy to są środki dla wsi 



P. Przew. – jest taki specjalny wzór, na podstawie którego wylicza się środki do dyspozycji 

Sołtysa i Rady Sołeckiej.  Do tej pory było tak, że jak trzeba było coś zrobić na wsi to robione 

było przez gminę 

P. Bąk – są to środki wyodrębnione z budżetu gminy dla wsi do tego można pozyskać 80 % z 

zewnątrz 

P. Klimczak – nie jest to 80 %, do tej pory było 20% a teraz 30% 

P. Sekretarz – fundusz sołecki jest rozdysponowywany przez Radę Sołecką ale wyliczany jest 

na podstawie wzoru i nie może być więcej niż 10 krotność dochodu na mieszkańca i trzeba to 

rozliczyć na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Radę Sołecką. 

P. Bryk – czy jak to wrzucimy do jednego worka to tego pozyskiwania środków nie ma 

P. Przew. – nie wiem jaki projekt można napisać np. za 1500 zł żeby do niego pozyskać te 

30% 

P. Oleś – decyzja chyba należy do sołtysów czy się podejmą to robić, pisać wnioski, 

rozliczać, robić sprawozdania a przede wszystkim załatwiać coś za te środki. 

P. Suchoń – jestem nagabywany od kilku lat ale o fundusz sołecki ale wydaje mi się, że 

powinno zostać po staremu, bo co wieś może zrobić za 1000 zł. 

P. Kwiecień – nie ma sensu rozdrabniać bo z budżetu gminy się więcej zrobi jak będzie się 

robić po kolei 

P. Suchoń – lepiej robić po kolei, sukcesywnie i dokładnie, a nie za grosze po kawałku 

P. Wójt – Sołtysa życzenie się spełni już w tym roku bo świetlica będzie remontowana 

P. Paruch – a w Grabowej 

P. Wójt – u was musi być najpierw przeprowadzona komunalizacja dopiero może być robiony 

remont 

Uchwała Nr VI/20/15 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

11 głosów za 

3 głosy przeciw 

  

Ad. 6 

  

P. Przew. – przedstawił uchwałę w sprawie  sprzedaży działek rolnych położonych w 

Przeczowie 

P. Bąk – działki te tworzyły siedlisko i dojazd do niego a teraz tworzą jedną działkę rolną 

Uchwała Nr VI/21/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 7 

  

P. Przew. – przedstawił uchwałę w sprawie oddania gruntów rolnych w użytkowanie 

P. Klimczak – dotyczy to działek. Które były użytkowane wcześniej 

P. Przew. – tak, 0,25 ha przysługuje nauczycielowi z Karty Nauczyciela do bezpłatnego 

użytkowania, umowy się kończą i to jest uchwała na ich przedłużenie. 

Uchwała Nr VI/22/15 

w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie 

komunalne 

jako załącznik do niniejszego protokołu 



Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 8  

  

P. Przew. – przedstawił uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych  

P. Kotlarz – czy wszyscy dzierżawcy płaca podatek 

P. Przew. – tak podatek i czynsz 

P. Bryk – rozumiem, że jest przedłużenie na następne 3 lata 

P. Wójt – tak 

Uchwała Nr VI/23/15 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 9 

  

P. Przew. – uchwała ta dotyczy zmiany deklaracji śmieciowej a konkretnie chodzi o 

wykreślenie z deklaracji odpowiedzialności karnej 

P. Klimczak – czy wszyscy będą musieli składać od nowa deklaracje 

P. Sekretarz – nie tylko nowi  

Uchwała Nr VI/24/15 

w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Łubnice nr XXXIII/108/13 z dnia 10 kwietnia 2013 

r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 10 

  

P. Wójt – sprawozdanie będzie krótkie, bo jak wiecie byłam na dłuższym urlopie. Odbyło się 

wspólne posiedzenie komisji, w którym uczestniczyłam. 

Był Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym otrzymaliśmy między innymi informację o 

inwestycjach realizowanych jeszcze z PROW 2007-2013. Z nowego okresu finansowania na 

razie jest tylko informacja o tym, że w III kwartale będzie nabór wniosków na aktywizację 

zawodową a właściwie to program ruszy w 2016 roku. 

  

Ad. 11 

  

Pani Dyrektor Centrum Kultury przedstawiła sprawozdanie z ferii zimowych  

( w załączeniu ) 

P. Witek – duże podziękowania dla Pani Dyrektor za zaangażowanie i zorganizowanie tylu 

imprez dla dzieci 

P. Klimczak – co ze świetlica w Orzelcu Dużym 

P. Dyrektor CK – nie będziemy wchodzić w przetarg, mamy już oficjalne stanowisko ŚBRR i 

nie obliguje nas do przetargu, jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji. 

Korzystając z tego, że jestem przy głosie to mam jeszcze 2 informacje, a mianowicie gazetka 

będzie jutro i także jutro o godzinie 16-tej w Staszowie będzie spotkanie w sprawie 

aktywizacji społecznej. 



Następna sprawa to Stowarzyszenie Borzymowski Klub Sportowy zaprasza na dzień 26 lipca 

naszą gminę do udziału w meczu oraz do udziału w wyborach euro sołtysa. Trzeba by 

wytypować 2-3 sołtysów do udziału w turnieju. 

P. Wójt – mówimy o tym teraz bo już trzeba podjąć decyzję, bo trzeba skompletować drużynę 

na mecz 

P. Klimczak – jak najbardziej weźmiemy udział, ja ze swej strony zobowiązuję się 

zorganizować drużynę, która zagra. 

  

Pismo od Senatora Gila ( w załączeniu ) 

P. Karwasiński – pomnik już jest i dopiero pismo 

P. Wójt – jak Państwo wiedzą pomnik stanął na działce, która należała do OSP. Po likwidacji 

jednostki zgodnie ze statutem działka należy do Zarządu Głównego OSP. My możemy tą 

działkę zasiedzieć co nastąpi w 2040 roku. Zarząd Główny OSP może przekazać ale muszą 

założyć księgę wieczystą, mogą nam również odsprzedać ale jak będą pranym właścicielem. 

Pomnik już jest ale nie jest zapłacony, podobno Marszałek ma środki dać ale nikt na tą chwilę 

nie da pieniędzy na pomnik bo jest to samowola budowlana. On chce żebym ja wydała zgodę 

ale jak ja mogę to zrobić na nie swojej działce 

P. Kowalska – jaki jest koszt pomnika 

P. Wójt – w zasadzie to ja nie wiem ile, raz słyszałam kwotę, która była dla mnie kolosalna a 

mianowicie 60 tys. zł. jak Marszałek ma środki to niech zapłaci, my nie mamy w budżecie 

gminy nawet takiego działu. Chcą żebyśmy zapłacili to od razu będzie, że jest nasz i jeszcze 

będziemy płacić karę za samowolę budowlaną. Teraz się odnosi do uczuć patriotycznych. 

P. Kowalski – to ten patriotyzm można podnosić na cmentarzu w Beszowej gdzie jest grób 

powstańców a nie gdzieś tam gdzie może nawet powstańca nie widziano 

P. Golba – to pismo do sądu gospodarczego ile to będzie trwało 

P. Wójt – jeśli termin będzie się przeciągał to będziemy pisać ponaglenie. Są awarie 

oczyszczalni przydomowych – bardzo proszę o zwracanie uwagi właścicielom o właściwe 

użytkowanie bo naprawa kosztuje, na razie są na gwarancji ale jak się skończy gwarancja to 

będą musieli sami sobie naprawiać. 

P. Golba – może zrobić szkolenie mieszkańcom 

P. Wójt – instrukcję użytkowania każdy dostał 

P. Bryk – ja czytałem tą instrukcję, nie każdy to zrozumie, sugerowałem od razu po oddaniu 

do użytkowania żeby zrobić spotkania i wytłumaczyć 

P. Golba – czy będziemy coś działać w sprawie lamp przy drogach i druga sprawa to grupy 

pracowników publicznych do wycięcia krzaków w Zalesiu 

P. Wójt – już któryś raz mówię o tym, że została złożona fiszka o modernizację i zakładanie 

nowych lamp, jak ruszą środki to będziemy składać wniosek. 

Grupy interwencyjne na dzień dzisiejszy nie widzę takich możliwości żeby utworzyć grupę 

P. Golba – wystarczy 2 osoby 

P. Wójt – ale te osoby muszą być zatrudnione przez nas i środki z budżetu gminy. Była 

mowa, że zrobimy przetarg na maszynę i wytniemy pobocza 

P. Kawa – ale w Zalesiu to nawet nie mogą się wyminąć 2 samochody 

P. Golba – zatrudnić osobę i niech tnie 

P. Wójt – dajcie pieniądze i już zatrudniam 

P. Skiba – była mowa o kupnie maszyny do koparki ale do naszej koparki się nie da, z chwilą 

gdybyśmy kupili ciągnik na oczyszczalnię ścieków to będzie możliwe kupić takie przystawki 

do cięcia krzaków i koszenia poboczy. 

P. Przew. – faktycznie z krzakami jest problem ale jakby były systematycznie wycinane to 

teraz nie byłoby problemu. 



W dniach 8-9 czerwca będzie w Łubnicach badanie mammograficzne termin jest jeszcze 

odległy dlatego teraz mówię tylko informacyjnie w późniejszym terminie będą ogłoszenia. 

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

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  
 


