
PROTOKÓŁ Nr II/14 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 8 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.     Wybór Komisji Rewizyjnej. 

2.     Wybór Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa. 

3.     Podjęcie uchwał podatkowych. 

4.     Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami. 

5.     Sprawy różne i interpelacje. 

  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 1 

  

P. Skiba – moja propozycja jest taka żeby pozostawić w Komisji Rewizyjnej te osoby, które 

pozostały ze starego składu,  a z nowych radnych dodać z tych okręgów, z których byli radni 

w poprzedniej kadencji. 

Rada wyraziła zgodę na taką propozycję. 

Do składu Komisji Rewizyjnej weszłyby następujące osoby: 

1.     Golba Marian 

2.     Skiba Wojciech 

3.     Siwek Oleś Izabela 

4.     Kwiecień  Edward 

5.     Kotlarz Marek 

6.     Kozioł Eugeniusz 

7.     Klimczak Tomasz 

Wszyscy wyrazili zgodę na pracę w w/w Komisji.  

Na przewodniczącego Komisji zaproponowano radnego, który w poprzedniej kadencji był 

przewodniczącym Pana Wojciecha Skibę. 

  

  

Uchwała Nr II/3/14 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Przyjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  



Podano kandydatury na członków Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa a 

mianowicie: 

1.     Gromny Marian 

2.     Kowalska Aneta 

3.     Witek Wiesław 

4.     Bryk Ryszard 

5.     Kowalski Janusz 

6.     Adaś Henryka 

7.     Nogacki Leszek 

Wszyscy zgłoszeni zgodę na pracę w w/w Komisji.  

Na przewodniczącego Komisji zaproponowano  Pana Mariana Gromnego. 

Uchwała Nr II/4/14 

w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Przyjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – propozycja jest taka żeby wszystkie podatki utrzymać na poziomie z tego roku. 

Ponieważ podatek rolny może być ustalony tylko na 1 rok, to nawet jak stawka się nie 

zmienia uchwałę trzeba podjąć, dlatego dostaliście projekt uchwały o podatku rolnym a 

innych nie. Jeśli padnie wniosek o zmianę stawek podatkowych to będziemy ustalać. 

Następnie przewodniczący zapoznał z treścią projektu uchwały o podatku rolnym oraz z 

opinią Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczącą tego projektu. 

P. Skiba – sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna więc zasadnym jest pozostawienie 

podatków na poziomie z tego roku, żeby była jasność nawet jak obniżymy cenę żyta to cena 

za 1 ha przeliczeniowy wynosi 69 zł 

P. Przew. – nie 69 tylko 65zł. czy są inne wnioski, nie widzę wobec czego przegłosujmy 

uchwałę 

Uchwała Nr II/5/14 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 

rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Przyjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

P. Wójt – informacja będzie krótka, jako że i termin między sesjami jest krótki. 

Uczestniczyłam w spotkaniu w Publicznym Gimnazjum z Panią Kurator i z Dyrektorami 

szkół należących do Salonu Szkół. Ponieważ uczniowie osiągają dobre wyniki to szkoła 

należy do tego Salonu. Przygotowane zostało piękne widowisko z doświadczeniami z 

przedmiotów ścisłych.  

Przez 3 dni był w Centrum Kultury konkurs Pięknie Żyć, trwało to 3 dni ponieważ podzielone 

było na 3 grupy wiekowe. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych, muzycznych i 

recytatorskich. 

  

Ad. 5 

  



P. Skiba – jest potrzeba napisania pisma nie wiem czy od Rady czy z Urzędu, chyba od Rady 

byłoby lepiej, chodzi o wał wiślany, Wisła dochodzi już do wału. Było pismo z e Słupca i coś 

tam robią z tym korytem. 

P. Sekretarz – wy napiszcie od mieszkańców z podpisami a potwierdzi Pani Wójt i Pan 

Przewodniczący. 

P. Gromny – ja piszę od mieszkańców Słupca, Pani Wójt opiniuje i od 2004 roku zrobili 3 km 

brzegu. Na ostatnie pismo z listopada nie mam jeszcze odpowiedzi. 

P. Wójt – było spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu urządzeń Wodnych i 

Melioracji i jest planowane podwyższenie wału od Korczyna do Sandomierza. Było też pismo 

do melioracji w sprawie Orzelca Dużego i Strugi Beszowskiej. Struga Beszowska będzie 

konserwowana w 2015 roku. 

P. Nogacki – a co z tym przepustem pod drogą na Strudze Beszowskiej 

P. Wójt – z przepustem jest problem bo melioracja twierdzi, że przepust należy do Zarządu 

Dróg Powiatowych  a drogowcy, że do melioracji. 

P. Bryk – na terenie Beszowej Struga nie została tknięta od wielu lat, tam w zasadzie nie 

bardzo widać gdzie jest jej koryto. 

P. Skiba – jak będą projektowa;i to podwyższenie walu wiślanego to niech przejedzie Pan 

Wybraniec i Pan Musiał żeby nam dróg nie zasypali najlepiej jak by robili od strony Wisły. 

P. Wójt – z tego co mówił Pan Wybraniec to w większości będzie po tej stronie wału, chyba 

że nie będzie możliwości to będą robili od strony Wisły. Natomiast jak jest droga asfaltowa to 

jak ją zepsują to musza naprawić w takiej samej technologii.  

P. Kowalski – jeszcze za poprzedniej rady była mowa o przerzucaniu wody ze Strugi 

Beszowskiej, bo jak jest większy opad to zalewa Łyczbę, planowany był zakup odpowiednich 

pomp. 

P. Skiba – dlatego chciałem żeby przyjechał Pan Marszałek na sesję. 

P. Przew. – wysłane było pismo do Marszałka z prośbą żeby wyznaczył termin jaki mu 

odpowiada a my się dostosujemy ale nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. 

P. Wróbel – czy Pani Wójt wie coś na temat kopania rowów w Rejterówce. 

P. Wójt – na razie  nie będzie kopania rowów, chciałabym żeby na komisji radni ustalili 

zasady kopania rowów i remontowania dróg kamieniem. 

P. Golba – jak robimy przepusty to dać od razu przyczółki 

P. Wójt – oczywiście, że można to zrobić ale to wszystko kosztuje i np. zamiast 50 

przepustów zrobimy 30 z przyczółkami. Może zróbcie wspólne posiedzenie komisji i ustalcie 

takie sprawy. 

P. Golba – czy są pieniądze w budżecie na drogi dojazdowe do mieszkańców i odśnieżanie. 

P. Wójt – nie ma możliwości żeby prywatne drogi robić czy odśnieżać. 

P.Przew. – mam jeszcze prośbę żebyśmy wrócili do tego nieszczęsnego skrzyżowania w 

Łubnicach żeby założyli lustro bo od strony Wilkowej nie można wyjechać a szczególnie 

ciągnikami. 

P. Nogacki – żeby zrobić sygnalizacyjne przejście. Czy byłaby możliwość zakupu sprzętu do 

odśnieżania chodników. 

P. Wójt – jeśli chodzi o chodniki to odśnieżanie należy do właścicieli posesji przylegających. 

P. Bryk – problem jest nie z tym, że nie odśnieżają, tylko z tym, że pług przejedzie i zasypie z 

powrotem, niech odśnieżają od chodnika. 

P. Golba – samochód odśnieżający dojeżdża do sklepu i zawraca a droga jest dalej. 

P. Gromny – chciałem podziękować za wybór i zaufanie, myślę że to co będziemy 

dyskutować na komisjach to pozostanie w tych murach bez komentarza na zewnątrz. 

P. Golba – są sprawy, o których sołtysi nie są informowani tylko dowiadują się od 

mieszkańców. 



P. Przew. – sołtysi są zapraszani na sesję prawie każdą, chyba że jest to sesja nadzwyczajna 

zwoływana dla konkretnej sprawy to nie zapraszamy sołtysów. Otrzymują wszystkie 

ogłoszenia i informacje jakie mają przekazać swoim mieszkańcom. 

P. Kozioł – zrobić oświetlenie wzdłuż całej krajówki. 

P. Wójt – problem nie dotyczy tylko Łyczby ale większości miejscowości. Jest  złożony 

wstępny wniosek na remont i budowę oświetlenia ulicznego, jak już będzie wiadomo jakie są 

zasady finansowania to będziemy robili kompleksowo na całej gminie, to musi być projekt i 

pozwolenie na budowę. Chcę powiedzieć, że konserwacja oświetlenia ulicznego bardzo dużo 

kosztuje, chcę wynegocjować mniejszy procent ale nie wiem czy mi się to uda. PGE jest 

monopolistą, słupy są ich linie też i nawet jakbyśmy ogłosili przetarg i wygrałaby inna firma 

to oni jako właściciele zażyczyli by sobie za dzierżawę tak wysoką opłatę, że w sumie 

płacilibyśmy więcej. 

P. Pawełek – w Grabowej też brakuje oświetlenia 

P. Bryk – jesteśmy naciągani na te konserwację, zgłaszam problem niby przejeżdżają 

naprawiają a lampa jak migała tak miga. 

P. Wójt – wszyscy to widzimy ale to jest jak powiedziałam monopolista. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

Henryka Rogala  

  

  

  
 


