
PROTOKÓŁ Nr XXIV/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 24 listopada 2016 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 

Porządek obrad:  

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.     Podjęcie uchwał budżetowych. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie   

     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności   

     obiektów budowlanych. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości  

     gruntowej. 

6.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.     Interpelacje i wnioski radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje. 

9.     Wolne wnioski i informacje 



  

Ad. 1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, który 

zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy 

P. Wójt – dostaliśmy promesę w kwocie 469 tysięcy na remont 6 dróg. 

Kosztorysy inwestorskie są o wiele wyższe i do tej kwoty musielibyśmy dołożyć 

prawie  50% z własnych środków. W tej uchwale musimy te środki 

zabezpieczyć ponieważ na chwilę otwarcia przetargu muszą one być na koncie.  

Analogicznie jest z drogą w  Beszowej, na którą też otrzymaliśmy promesę a 

przetarg będzie jutro. 

Uchwała Nr XXIV/106/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  



Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, do której nie 

zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XXIV/107/16 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 

2019. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z 

prawem własności  obiektów budowlanych. 

P. Bryk – w punkcie 1 jest zapis wraz z prawem własności obiektów 

budowlanych, czy tam są jakieś obiekty 

P. Przew. – chodzi głównie o przepusty  

Uchwała Nr XXIV/108/16 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej. Do której nie wniesiono pytań i uwag. 



Uchwała Nr XXIV/109/16 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

10 głosów za 

1 głos przeciw 

4 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 6 

  

P. Wójt – ostatnia sesja była niespełna miesiąc temu w tym czasie odebrałam  2 

promesy na remont dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Zostały 

odebrane 2 drogi tj. Budziska Żwirownia i Orzelec Duży. Uczestniczyła w 

uroczystościach obchodów odzyskania niepodległości oraz 200-lecia szkoły w 

Sichowie. Odbyłam spotkanie z Panią Jarzynową i Panem Stasiowem związane 

to było z tym, że 1 grudnia zostanie ogłoszony nabór wniosków na kanalizację. 

Teraz zbieramy dokumenty i pojedziemy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 

Regionalnego żeby dowiedzieć się jak ten wniosek napisać, ma być 2 miliony zł 

ale kosztorys nie większy niż 4 mln zł. Jutro mam spotkanie w sprawie reformy 

oświaty ale o tym to Wam powiem już po spotkaniu. 

P. Bryk – 4 mln euro to ma być koszt inwestycji 

P. Wójt – nie euro tylko 4 mln zł to jest koszt kwalifikowany inwestycji a 

dofinansowanie 2 mln zł. 

  

Ad. 7 i 8 

  

Brak danych. 

  

Ad. 9 



  

P. Przew. – informacja dla Sołtysów są wydawane paczki żywnościowe zgodnie 

z kryterium dochodowym, które wynosi dla osoby samotnej 951 zł a dla osób w 

rodzinie 771 zł na jednego członka rodziny. Można jeszcze pozyskać jabłka i 

marchew dla tych samych osób, z tym że jabłek i marchwi nie może wziąć 

Ośrodek Pomocy Społecznej tylko musi być przez stowarzyszenie i 

musielibyście Wy rozprowadzać. Jaka jest decyzja w sprawie jabłek i marchwi. 

P. Adaś – dla wszystkich a jak nie można dla wszystkich mieszkańców to nie 

załatwiać 

P. Skiba – trzeba by to wziąć, niech sobie ludzie wezmą, bo to trzeba pomóc 

tym rolnikom co dają te jabłka do banku żywności 

P. Bolon – to będzie na wsiach wojna 

P. Wróbel – tak właśnie wojna 

P. Skiba – to trzeba ludziom wytłumaczyć, że tylko dla podopiecznych 

P. Soja – 90% mieszkańców zrozumie a pozostali będą się kłócić 

P. Oleś – przecież jak przyjeżdżają po żywność to i po jabłka niech sobie 

przyjadą 

P. Wójt – te produkty na paczki żywnościowe to mogą sobie leżeć aż ktoś 

przyjedzie, ale jak wiecie my nie mamy magazynów tylko jest to składowane w 

garażach i jabłka tam przemarzną. 

P. Bryk – przecież ten ktoś dostanie bon to może jeden przyjechać i zabrać dla 

kilku 

P. Gromny – żeby było sprawiedliwie to do tych co się kwalifikują wysłać listy 

żeby sobie odbierali 

P. Wójt – niezadowolenia na pewno nie unikniemy. Może później będzie można 

dla wszystkich na dzień dzisiejszy nie można. W związku z tym jaka jest 

decyzja przywozimy dla niektórych czy wcale. 

DECYZJA – dla wszystkich albo wcale. 

P. Przew. – przyszło w końcu pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie 

oświadczeń majątkowych radnych, z którym teraz zapoznam (w załączeniu) 



P. Golba – co maja robić sołtysi jak podrzucają nam na wsiach śmieci. A druga 

sprawa to chodzi mi o oznakowanie koparki żeby jak pracuje było ją widać. 

P. Sekretarz – koparka wszystko co powinna mieć to ma w wyposażeniu. 

P. Kwiecień – czy jest możliwość zerwania umowy z tym co zabiera śmieci bo 

jest bardzo duże niezadowolenie wśród mieszkańców. Od księdza zażyczył 

sobie 1000 zł za KP7 plus dojazd a było przecież ustalone 500 zł a dojazd po 

stronie gminy 

P. Kozioł – odnośnie oświetlenia ulicznego w przyszłym roku ma być robione 

czy będzie składany wniosek. 

P. Wójt – odnośnie pytania Pana Golby w sprawie śmieci to było już zadawane i 

była odpowiedź, że należy zawiadomić policję bądź posprzątać we własnym 

zakresie. 

Druga sprawa jeśli chodzi o śmieci na cmentarzu to chcę zwrócić uwagę, że są 

to obrady rady gminy a nie rady parafialnej. Ksiądz ma z nami podpisana 

umowę na te plastikowe pojemniki i ile zadeklarował tyle ma wywożone, 

natomiast te inne to może wywozić jak chce i kim chce nie musi brać firmy, z 

którą ma umowę gmina. Jak już jesteśmy przy sprawie śmieci to bardzo proszę 

sołtysa z Łubnic o przyjście do pań zajmujących si ę odpadami w gminie bo 

ostatnio zbierając śmieci robili zdjęcia i jest dużo takich przypadków, że odpady 

powinny być w segregowanych a są w zmieszanych. To samo dotyczy sołtysa z 

Przeczowa i Łyczby. 

P. Kwiecień – a co z tymi oponami 

P. Wójt – o oponach tez już odpowiadałam, opony od ciągnika nie są odpadami 

komunalnymi są to odpady związane z prowadzona działalności 

P. Bak – to niech przyjadą i zabiorą np. worki po nawozach a ja zapłacę bo 

prowadzę gospodarstwo 

P. Wójt – kolejna kwestia, która została poruszona czyli remont oświetlenia 

ulicznego w przyszłym roku, to nie wiadomo czy będzie w przyszłym roku a 

składanie wniosku to może być wtedy jak ogłoszą nabór 

P. Bak – jeśli chodzi o te śmieci podrzucane to wydaje mi się, że oni nie 

odebrali o ktoś ich tam postawił. 

P. Bryk – nagminnie jest, że przyjeżdżają na zgłoszenie bo lampa nie świeci 

naprawia odjeżdżają lampa nie świeci a za każdy przyjazd biorą pieniądze. 



P. Wójt – nie za przyjazd tylko od punktu. 

P. Klimczak – zapytanie mam co do projektu, który miał być realizowany na 

wodociągu czyli zakup samochodu i zatrudnienie pracownika, czy zostało to 

zrealizowane 

P. Wójt – tak, został zakupiony samochód i zatrudniony pracownik z godnie z 

waszymi sugestiami żeby to był mieszkaniec naszej gminy, jest to mieszkaniec 

naszej gminy mający odpowiednią grupę inwalidzką i wykształcenie. Jest to Pan 

Waldemar Witek aktualnie zatrudniony w ramach robót interwencyjnych. 

P. Klimczak – wracając do sprawy sprzedaży działki, była sprawa poruszana na 

Komisji Rewizyjnej i ustalone było, że ma być zgoda wsi. Zawsze było tak, że 

najpierw podanie, decyzja i dopiero uchwała a teraz jest najpierw była uchwała. 

P. Bryk – chodzi o to, że ustalone było na radzie, iż każdorazowo ma być zgoda 

mieszkańców danej miejscowości 

P. Skiba – ustalone było na Komisji Rewizyjnej generalnie żeby nie wyzbywać 

się gruntów. W Budziskach kawałka nie można człowiekowi sprzedać a tu 

sprzedaje się całą działkę. 

P. Kowalska – tu była inna sytuacja bo w zasadzie Pan Komasara mógł to nabyć 

od Skarbu Państwa ale czekał żeby gmina się uwłaszczyła bo po co miał zasilać 

budżet powiatu jak mógł gminy 

P. Wójt – jest to taka sama sytuacja jak była w Przeczowie czy w Gacach 

Słupieckich tylko tam było w formie bezprzetargowej a tu będzie przetarg. Jeśli 

chodzi o Budziska to tam jest inna sytuacja bo tam jest inny użytkownik i tam 

nie ma zgody ani użytkownika ani mieszkańców. Ponieważ grunt ten był 

szkolny podarowany szkole przez mieszkańców to i ich zgoda jest potrzebna. 

P. Gromny – nie wiem czy jest sens rozwodzić się nad tym, bo jest to działka 

wąska położona pomiędzy działkami chętnego do zakupu i nikt inny tego nie 

kupi. 

P. Skiba – i tak trzeba było powiedzieć na początku tej dyskusji. Myślę, że 

zrobiliśmy duży błąd jako Rada Gminy, Pan Legiecki starał się o to żeby gmina 

mu oddała to co ma zabrane pod drogę powiatową. 

P. Bak – ma już przez powiat zapłacone za to 



P. Skiba – kiedy ma zapłacone, rozmawiałam z nim przedwczoraj i nic nie 

dostał, a tak to płaci podatki i będzie płacił według mnie zrobiliśmy błąd, że nie 

zrobiliśmy zamiany 

P. Wójt – my nie mogliśmy zrobić zamiany bo użytkownikiem jest powiat a nie 

gmina. 

P. Kowalska – przecież kupując ta działkę Pan Legiecki wiedział, że jest taka 

sytuacja a po drugie to mieszkańcy się nie zgadzają na sprzedaż tej działki 

P. Oleś – jak kupujemy działkę to wiadomo, że musimy sobie sami  dopilnować 

co kupujemy my jako gmina nie będziemy odpowiadać za to co kto kupuje. 

P. Bolon – byliśmy z radną u Pana Zielono ale nie zgadza się na odstąpienie od 

dzierżawy. 

P. Oleś – ziemia jest uprawiana, w dobrej kulturze, jest umowa na jakiś okres 

niech sobie użytkuje 

P. Skiba – nie mylcie wątków, bo wyście były żeby zabrać całą działkę pod 

boisko a Pan Legiecki to chce tylko niewielką część a resztę niech sobie Pan 

Zielono użytkuje. 

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

obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

 


