
PROTOKÓŁ Nr III/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 10 grudnia 2018 roku

 

W sesji udział wzięli wszyscy nowo wybrani radni.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3.     Danuta Lasota – Skarbnik Gminy

4.     Sołtysi

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubnice.

4.     Wybór  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.     Podjęcie uchwał  podatkowych.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

7.     Podjęcie uchwał  w sprawie wynagrodzenia radnych.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla sołtysów.

9.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

10.             Interpelacje i wnioski radnych.

11.            Odpowiedzi na interpelacje.

12.            Wolne wnioski i informacje.

 



Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram III sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. Na dzisiejszej sesji jest 
obecnych 14 radnych, jedna jest nieobecna usprawiedliwiona.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

Ponieważ na komisjach ustalono, że nie będzie zmian w wysokościach diet radnych i ryczałtu 
sołtysów z porządku obrad wypada pkt 8 a w pkt 7 będzie tylko uchwała dotycząca podróży 
służbowych radnych.

Czy ktoś ma propozycję zmian porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przegłosujmy.

Porządek zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad. 2

 

P. Przew. – czy są jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Wobec tego kto z Pań 
i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bardzo proszę o podniesienie ręki
do góry.

 

Protokół przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – nad projektem zmian w statucie gminy pracowały obie komisje jakie są wnioski z 
komisji.

P. Gromny – komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany.

P. Przew. – czy ktoś ma jakieś pytania czy uwagi? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania
uchwały.

 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, jedna radna nieobecna usprawiedliwiona.



Uchwała Nr III/8/18
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 4

 

P. Przew. – na komisjach ustalono, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji będzie składała się z 5 
członków. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Proszę podawać kandydatury.

P. Gromny – proponuję:

1. Adaś Henryka – wyrażam zgodę

2. Aneta Kowalska – wyrażam zgodę

3. Bak Ewa – wyrażam zgodę

4. Gromny Marian – wyrażam zgodę

5. Krzysztowski Paweł – wyrażam zgodę

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Wobec tego przeczytam uchwałę i 
przejdziemy do głosowania.

 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, jedna radna nieobecna usprawiedliwiona.

Uchwała Nr III/9/18
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                                     
jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 5

 

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku 
rolnego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. 
Nadmienić należy, że Komisje również obradowały nad tą uchwałą. Bardzo proszę 
przewodniczącego o przedstawienie opinii.



P. Gromny – opinia była taka, że zostajemy na starym poziomie nie zmieniamy – pozytywna.

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, jedna radna nieobecna usprawiedliwiona.

Uchwała Nr III/10/18
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok                       

jako załącznik do niniejszego protokołu

P. Przew. – chciałem jeszcze zaznaczy, że tak jak powiedział przewodniczący komisji wszystkie 
podatki pozostały na takim samym poziomie dlatego też nie podejmujemy innych uchwał.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – przeczytam uchwałę.  Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania uchwały.

 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, jedna radna nieobecna usprawiedliwiona.

Uchwała Nr III/11/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice                                                                  
jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 7

 

P. Przew. – jak wcześniej wspomniałem diety pozostają wszystkie na tym samym poziomie. 
Natomiast ta uchwała dotyczy delegacji zmienił się wiceprzewodniczący i trzeba zmienić uchwałę.

Przeczytam uchwałę.  Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania uchwały.

 



Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, jedna radna nieobecna usprawiedliwiona.

Uchwała Nr III/12/18
w sprawie zwrotu kosztów podróży                                                                                                       
jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 8

 

P. Przew. – tak jak mówiłem pkt 8 nie będzie ponieważ zostaje wszystko po staremu.

 

Ad. 9

 

P. Wójt – została podpisana umowa na użyczenie gruntu pod remont drogi Grabowa – Łyczba w 
Nadleśnictwie w Staszowie. Również odbyło się spotkanie z Panią Doktor Słomką Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii , na którym omawiane były sprawy związane z ARZF z chorobą 
Augieszkiego oraz rolnicy mogli uzyskać zaświadczenia, które umożliwiają wykonanie uboju 
gospodarczego. I tez w tym spotkaniu uczestniczyłam. Uczestniczyłam w spotkaniu w Kielcach 
organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotyczącym zagadnień 
związanych z energooszczędnością w gminach i były tam przedstawiane sprawy związane z 
realizacją programu czyste powietrze, były również poruszane sprawy związane z powołaniem 
stanowiska gminnego energetyka bo musimy taką osobę w Urzędzie Gminy mieć oraz z 
możliwością uzyskiwania środków na realizację zadań związanych z ochrona środowiska a 
szczególnie z powietrzem. W dalszym ciągu Urząd Wojewódzki i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska zachęcają do korzystania z tych dotacji, które można uzyskać w ramach tego programu 
czyste powietrze. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany to informacje można uzyskać na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ewentualnie nawet zgłosić się 
do Urzędu Gminy żeby ustalić czy się kwalifikuje do uzyskania takiego dofinansowania. Jeżeli 
byłyby jakieś pytania dotyczące tego programu to bardzo proszę. No i oczywiście w piątek odbyły 
się posiedzenia obydwu komisji, na których wszystkie te sprawy, które są głosowane na dzisiejszej 
sesji były bardzo szczegółowo i wyczerpująco omawiane. Dzięki temu dzisiejsza sesja przebiega 
dosyć sprawnie, bo to dzięki Państwa aktywnej pracy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa. Dziś odbyły się też proszę Państwa odbiory dróg 
powodziowych.  Część tych odbiorów się odbyła, Ci którzy radni na pewno uczestniczyli również z
tych miejscowości na terenie, których były położone drogi, bo chyba to dotyczyło Wilkowej i 
Łubnic. Są to drogi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robot Drogowych. Odbył się również  
odbiór I etapu budowy oczyszczalni komunalnej. Prace wszystkie zgodnie z harmonogramem prac 
zostały wykonane i w związku z tym dzisiaj ten I etap został odebrany. Możemy już składać 
wniosek o płatność, o otrzymanie dofinansowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
celu otrzymania dofinansowania do tego I etapu.

 



Ad. 10

 

Brak interpelacji i wniosków radnych.

 

Ad. 11

 

Brak odpowiedzi na interpelacje.

 

Ad. 12

 

P. Przew. – chciałam tylko przypomnieć, że dostali Państwo takie klauzule do podpisania żebyśmy 
mogli korzystać z Państwa telefonów. Proszę podpisać i po sesji przekazać do Pani Heni.

P. Gromny – ja bym miał takie wniosek prośbę co roku zwracam się do dawnego Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej a teraz do Wód Polskich odnośnie brzegu wiślanego w Budziskach i 
Słupiec. Przygotowałem takie pismo, które pozwolę sobie odczytać i bardzo bym prosił żeby to 
wydrukować i przez Urząd Gminy wysłać to pismo do Sandomierza.

 

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę.

 

Zamykam obrady sesji rady gminy.

Sesja trwała 41 minut

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


