
PROTOKÓŁ Nr III/14  

z sesji Rady Gminy Łubnice  
odbyte j dnia 29 grudnia 2014 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.  

  
Proponowany porządek obrad:  

  

1. Podjęcie uchwał budżetowych.  
2. Wybór dróg powodziowych do remontu.  

3. Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami.  
4. Sprawy różne i interpelacje.  
  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  
  

Ad. 1 
  
P. Przew. – zmiany w budżecie były omawiane na komisjach, zapoznam teraz z treścią 

uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. Czy są jakieś pytania, nie widzę 
wobec czego przejdźmy do głosowania.  

Uchwała Nr III/6/14 
w sprawie zmian budżecie gminy na 2014 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 III/7/14  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2017 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  

  
  

Ad. 2 
  
P. Wójt – przyszło pismo o wytypowanie dróg powodziowych, które chcemy remontować w 

przyszłym roku. Z tych zadań, które były wskazane do realizacji w tym roku pozostało 
jeszcze 3 drogi tj. Czarzyzna do Kajtka, Orzelec Duży poprzeczna i Łubnice przez las, czy 

zostawiamy je na przyszły rok. Finansowanie jest takie jakie było czyli rok 2010 
dofinansowanie 100% a pozostałe lata 80% a 20% udział własny. W sumie z lat 2010-2014 



jest zakwalifikowanych 28 dróg z tego trzeba wybrać 5, które mogą ale nie muszą być 

zrealizowane, bo to w zależności od tego ile dostaniemy pieniędzy. Dostajemy środki w 
transzach. 

P. Skiba – chciałbym zgłosić drogę w Budziskach do Przekoty, ona była w 2010 roku 
przekopana żeby spuścić wodę i jest krótka bo  ma tylko 350 mb. Prowadzi do 3 gospodarstw 
prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatki. Jeśli chodzi o te 3 drogi co Pani 

Wójt mówiła to Czarzyzna i Orzelec Duży jak najbardziej ale ta przez las to najkorzystniej by 
było przekazać ja leśnictwu bo tylko oni będą z niej korzystać.  

P. Oleś – tą koło żwirowni połączyć z tą do Przekoty i zrobić razem.  
P. Dudek – ale ona jest dopiero z 2014 roku 
P. Wójt – nie można łączyć dróg bo każda ma swój numer, droga musi być taka żeby koszt 

remontu był co najmniej 50 tys. zł.  
P. Dudek – nie wiem jakie będą ceny, czy te krótkie drogi będą mogły być robione. Proponuję 

drogę w Zalesiu, jest tam dziura w przepuście na Strudze Komorowskiej i wymaga 
natychmiastowej naprawy. Nie jest to cała droga tylko od strony Zofiówki 400 mb i tam gdzie 
jest ten przepust reszta – całość 850 mb. 

Ten przepust musimy zrobić bo on się rozchodzi był już kilka krotnie robiony metodą 
gospodarczą ale to nic nie daje bo jak tylko jest większa woda to on się przesuwa.  

P. Przew. – zastanówmy się nad tymi drogami co zostały w tym roku nie zrealizowane  
P. Skiba – tak jak powiedziałem 2 podać na przyszły rok a ta przez las zostawić  
P. Karwasiński – uważam, że pewne sprawy trzeba respektować, te 2 trzeba zrobić a przez las 

się zastanowić 
P. Kwiecień – może bym się w końcu doczekał jakiejś drogi w Borkach 

P. Klimczak – droga koło Michonia 
P. Gromny – czy to ma być tylko 2010 rok  
P. Przew. – nie wszystkie 

P. Gromny – to w Słupcu koło jeziora jest bardzo zepsuta  
P. Bryk – dobrze by było zaznaczyć, które są w asfalcie, ja zawsze mówiłem, że załatać 

dziurę w asfalcie to są grosze a drogę w kamieniu zrobić to dużo kosztuje. Przez las miała być 
robiona wspólnie z leśnictwem ona łączy 2 wsie i powinna być zrobiona. Jest na tym wykazie 
droga w Beszowej złośliwie ktoś napisał w krzakach ale ona miała być robiona 7 lat temu. 

P. Kotlarz – droga Góra – Wolica łącznik 
P. Wójt – ustalcie sobie jakieś kryterium, bo teraz to jest koncert życzeń 

P. motyl – ja się upominam o drogę koło gimnazjum 
P. Soja – ta droga koło Michonia to służy nie tylko Szczebrzuszowi ale i Słpcowi  
P. Wójt – wszystkie drogi są potrzebne ale wszystkich na raz nie zrobimy  

P. Adaś – mam propozycję żeby wziąć te z 2010 roku 
P. Kowalski – weźmy te, które są najmniej finansowane z naszego budżetu czyli te z 2010 

roku 
P. Skiba – ta droga co ja mówiłem to nie jest z dziesiątego roku  
P. Oleś – ta koło żwirowni też nie jest ujęta w dziesiątym roku 

P. Wójt – czy tylko z 2010 roku, może to być ostatni rok finansowania usuwania skutków 
powodzi z 2010  roku. Jak radny z Budzisk nie chce z 2010 tylko z 2013 roku to zróbmy ale 

w przyszłości już może nie być możliwości skorzystania na te drogi z 2010 roku.  
P. Skiba – czy będzie możliwość skorzystania na ta drogę z środków na drogi dojazdowe do 
pól. 

P. Kowalski – to jest zwykły szantaż wszyscy płaca podatki nie tylko tych trzech. 
P. Oleś – ale te drogi są naprawdę zniszczone  

P. Skiba – ja nikogo nie szantażuję, droga koło wału do klasztoru jest ujęta to ją zróbmy  
P. Bryk – które są w asfalcie 



P. Kwiecień – zastanawiamy się czy robić asfalt na asfalcie a dlaczego nie zastanawiamy się 

czy nie położyć asfaltu na kamień 
P. Przew. – rozumiem, że zostają te 2 drogi z tego roku czyli Czarzyzna i Orzelec Duży 

P. Golba – ja bym proponował tą drogę koło Nogackiego  
P. Kowalska – popieram, tą drogą jeżdżą dzieci na rowerach do szkoły 
P. Skiba – w Budziskach do Przekoty, czy tu jest jakiś tryb umowny, że musi być tylko z 

2010 roku. 
P. Przew. – to mamy 4 drogi i piąta byłaby ta w Zalesiu z tym dziurawym przepustem.  

P. Bryk – dlaczego tej drogi w Beszowej nie bierzemy pod uwagę, ja nie chcę w asfalcie tylko 
w kamieniu, droga jest nieprzejezdna, ja podałem drogi do remontu łącznie 7 km.  
P. Kowalski – w końcu ustalmy kryteria bo tak to tylko słuchamy bolączek.  

P. Wójt – proponuję to tych 5 dróg dodać jeszcze Borki – Kamieniec i Beszowa w krzakach.  
Ustalono 10 głosami za: 

1. Czarzyzna do Kajtka 
2. Orzelec Duży poprzeczna  
3. Gace Słupieckie koło Nogackiego  

4. Budziska do Przekoty 
5. Zofiówka – Zalesie 

6. Borki – Kamieniec 
7. Beszowa w krzakach 
Wszystkie nawierzchnie w asfalcie.  

P. Wójt – jeszcze jedna uwaga, jeśli są drzewa bądź krzaki droga nie będzie robiona dopóki to 
wszystko nie będzie usunięte.  

Radni i Sołtysi zaakceptowali ten warunek.  
P. Golba – czy przy robieniu drogi muszą być zgody właścicieli działek  
P. Wójt – nie, chyba że będą robione rowy a pas drogowy jest wąski.  

  
Ad. 3 

  
P. Wójt – od ostatniej sesji upłynęło nie wiele czasu w dodatku w okresie świątecznym. Moja 
uwaga skupiała się na bieżącej pracy Urzędu oraz prowadzonej kontroli przez RIO. Ponadto 

uczestniczyłam w jasełkach organizowanych przez szkoły z naszego terenu a także w 
spotkaniach w różnych instytucjach z terenu województwa podsumowujących mijający rok.  

  
Ad. 4 
  

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych pytań.  
  

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
  

Protokołowała: 

  
 


