
PROTOKÓŁ Nr I/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 21 listopada 2018 roku

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecna usprawiedliwiona.  

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.     Anna Grajko – Wójt Gminy
2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
3.     Danuta Lasota – Skarbnik Gminy
4.     Sołtysi 

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny tj. Pan Marian Gromny .
Otwieram I Sesję Rady Gminy Łubnice w kadencji  2018 – 2023.
Dziękuję za powierzenie mi tej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby 
obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Witam serdecznie:
1. Wójta Gminy – Panią Annę Grajko
2. Sekretarza Gminy – Pana Leszka Ziółka
3. Skarbnika Gminy – Panią Danutę Lasotę
oraz wszystkich Państwa.
Odczytanie postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II o zwołaniu I 
Sesji Rady Gminy Łubnice.
Proszę Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o
wyborze nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi.
Wysoka Rado! 
W chwili obecnej przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo 
wybranych radnych. 
Proszę najmłodszego wiekiem radnego Pana Pawła Piotra  Krzysztowskiego o 
odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych rady gminy, a 
następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie 
woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo 
wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę wszystkich o powstanie. 
Odczytam rotę ślubowania.

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.



Dziękuję wszystkim za złożenie ślubowania.

W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy 
którym rada gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przejdziemy do zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji, który jest 
następujący:
1.         Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
2.         Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice prowadzenia    
        obrad.
3.         Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.
4.         Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łubnice.
5.     Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Łubnice.

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad.
Nie zgłoszono uwag. 
Program zatwierdzono jednogłośnie.
Stwierdzam, że rada gminy będzie obradowała na I sesji w dniu dzisiejszym 
według przedstawionego porządku.

Ad. 1

Przechodzimy do realizacji porządku, czyli wyboru wyborów 
przewodniczącego. W tym celu musimy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Łubnice oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.
Zaznaczam, że jeśli ktoś zamierza kandydować na to stanowisko nie może brać 
udziału w pracy komisji. 
Zapoznam z treścią uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 
wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

Uchwała Nr I/1/18 wraz z imiennym głosowaniem
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu
Proszę o podanie 3 osób do komisji Skrutacyjnej
Szałach Michał – wyraził zgodę
Ewa Bąk – wyraziła zgodę
Aneta Kowalska – wyraziła zgodę



Uchwała Nr I/1/18 wraz z imiennym głosowaniem
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Proszę członków Komisji o wybranie ze swego składu przewodniczącego 
Komisji.
Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.     Ewa Bąk – przewodnicząca
2.     Aneta Kowalska – członek
3.     Michał Szałach – członek 

Której zadanie było przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego Rady Gminy.
 
Proszę o podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady i informuję, że 
uprawnienie do zgłaszania posiada każdy radny z prawem zgłaszania własnej 
kandydatury.

Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Mariana Komasary
Pan Komasara – wyraził zgodę.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zarządzam krótką przerwę na wydrukowanie kart. 
Proszę Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania .
Zarządzam 10 minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę  o obliczenie 
głosów.

Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów 
przewodniczącego rady gminy.

Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 14 radnych,  głosów ważnych było 14, 
nieważnych 0. Z głosów ważnych 12 było na tak, przeciw 2 głosy.
Pan Marian Komasara uzyskał 12 głosów

W wyniku głosowania przewodniczącym Rady Gminy został Pan Marian 
Komasara.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na przewodniczącego rady gminy i 
życzę owocnej pracy.
 Uchwała Nr I/3/18  
w sprawie wyboru  przewodniczącego Rady Gminy

jako załącznik do niniejszego protokołu
 



Ad. 2

Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 
Łubnice została podjęta
Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę 
przewodniczącego rady o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję serdecznie i 
życzę żeby nam się dobrze współpracowało w tej kadencji 2018 -2023, żeby 
decyzje i uchwały były podejmowane mądrze żeby nie było jakiś niedociągnięć. 
Proszę przewodniczącego o przejęcie prowadzenia obrad.

Ad. 3

P. Przew. – szanowna Rado chciałbym serdecznie podziękować za wybór mnie 
na przewodniczącego Rady Gminy Łubnice. Niewątpliwie zaufanie jakim 
obdarzyliście mnie radni gminy Łubnice, którą będę się starał ja najlepiej 
potrafię godnie reprezentować, jest powodem satysfakcji osobistej. Funkcja ta 
wiąże się z określonymi kompetencjami i wymogami merytorycznymi ale jest 
również impulsem do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców 
gminy Łubnice. Szanowni Panie i Panowie radni proszę przyjąć szczere i 
serdeczne gratulacje wyboru na radnych rady gminy Łubnice. Życząc żeby 
zarówno 2018 rok jak i cała kadencja przyniosły same sukcesy dobrego 
kontaktu z obywatelami, koleżankami i kolegami radnymi, wójtem naszej 
gminy, administracją samorządową a w konsekwencji realizację programu 
wyborczego i reelekcji za 5 lat jeśli Państwo tego będą sobie życzyć.
Przejdźmy teraz do wyboru zastępcy przewodniczącego.  
 
Na kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady gminy zaproponowano:
Pana Eugeniusz Kozioł wyraził zgodę na kandydowanie.
Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 14 radnych,  głosów ważnych było 14
Nieważnych 0. Z głosów ważnych 11 było na tak przeciw 3 głosy.

Pan Eugeniusz Kozioł otrzymał 11 głosów.
 
Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Eugeniusz Kozioł .
P. Kozioł – dziękuję za poparcie. Będę się starał robić wszystko dla rozwoju 
naszej gminy.

Uchwała Nr I/4/18
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy

jako załącznik do niniejszego protokołu

 Ad. 4

P. Przew. – proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę ślubowania wójta



Art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami)

„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy”.

Pani Wójt Anna Grajko – ślubuję.

P. Przew. – Szanowna Pani Wójt Gminy Łubnice. Proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Wójta Gminy Łubnice. Jestem 
przekonany, że wybór ten jest potwierdzeniem Pani dotychczasowej działalności
służącej dobru społecznemu a także wyrazem zaufania jakim darzy Panią 
lokalna społeczność. Jednocześnie życzę Pani zdrowia i dalszych sił w 
kontynuacji dzieła rozwoju gminy oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym od całej rady gminy Łubnice oraz pracowników.
P. Wójt – jeżeli można Panie Przewodniczący to ja chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy dobrze mi życzyli i którzy dobrze mi życzą. 
Mam nadzieję, że tą kolejną kadencję uda nam się wspólnie przepracować z 
dobrymi rezultatami dla naszej lokalnej społeczności
Liczę na dobrą współpracę i z Państwem sołtysami bo przecież to w dużej 
mierze  na nich opiera się nasz kontakt bezpośredni z mieszkańcami i na dobrą 
współpracę z radnymi. Jest dużo młodych radnych. Mam nadzieję, że wniosą 
dużo   świeżych ciekawych pomysłów co do rozwoju naszej gminy. Obiecuję 
współpracować ze wszystkimi żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat Liczę 
również na dobrą współpracę z pracownikami urzędu. Mam nadzieję, że po tych
5 latach naszej kadencji powiedzieć, że dobrze wypełniliśmy obowiązki jakimi 
obdarzyło nas społeczeństwo lokalne czyli mieszkańcy gminy Łubnice. 
A oprócz tego jeszcze wszystkim oczywiście i sołtysom i radnym i Państwa 
rodzinom dużo zdrowia, szczęścia osobistego i wszystkiego dobrego, realizacji 
Waszych planów i zamierzeń. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Ad. 5

P. Przew.– porządek obrad został zrealizowany, wobec czego zamykam obrady 
dzisiejszej sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Karolina Kotlarz Marian Komasara



PROTOKÓŁ Nr II/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 30 listopada 2018 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 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.      Wybór Komisji Rewizyjnej.
4.      Wybór  Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na 

     rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej nieruchomości gruntowej  
     stanowiącej  własność Gminy Łubnice.

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. Przew. – otwarł sesję i przywitał wszystkich przybyłych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. 
Na dzisiejszej sesji jest obecnych 14 radnych, jeden jest nieobecny 
usprawiedliwiony.
Przystąpimy przed porządkiem obrad jeszcze do ślubowania Pani Radnej, która 
nie mogła być obecna na I sesji. Dzisiaj jest obecna wobec czego w chwili 
obecnej przystąpimy do złożenia  ślubowania nowo wybranej radnej Pani 
Justyny Wróbel. Proszę o powstanie i złożenia woli ślubowania słowem, 
ślubuję. Pani radna może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż 
Bóg”.
Proszę wszystkich o powstanie. 
Odczytam rotę ślubowania.

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)



„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pani radna Justyna Wróbel – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

P. Przew. – dziękuję bardzo.
Proszę Państwa przedstawię teraz proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji.
Przegłosujemy porządek obrad. Czy ktoś chce jakiś punkt dodać do porządku 
obrad? Nie widzę. Wobec czego kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 
takiego porządku obrad bardzo proszę o podniesienie ręki do góry.

Głosowało 14 radnych za przyjęciem porządku obrad.

Ad. 2

P. Przew. – czy są jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. 
Wobec czego 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. – do tej pory było tak, że mieliśmy 2 komisje. jedną Komisję 
Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa, drugą Komisję Rewizyjną. I było mniej 
więcej podzielone tak żeby każdy radny pracować w jednej komisji. 
Teraz ustawa nas obliguje do powołania jeszcze komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. Wobec tego mam propozycje taką aby każdy z radnych należał do tych 
2 komisji stałych czyli Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa i 
Komisji Rewizyjnej. Jeśli są propozycje to bardzo proszę o podawanie do 
komisji rewizyjnej. Wcześniej było po 7 osób ponieważ przewodniczący nie 
może pracować w komisjach więc było po 7 osób w tych komisjach. Bardzo 
proszę o podawanie kandydatów do komisji rewizyjnej.
P. Bąk – do komisji rewizyjnej proponowałabym  żeby weszli radni:
    1)  Robert Stefaniak – wyrażam zgodę
    2)   Michał Szałach – wyrażam zgodę
    3)   Marian Golba – wyrażam zgodę
    4)   Maria Bolon – wyrażam zgodę
    5)   Justyna Wróbel – wyrażam zgodę
    6)   Aneta Kowalska – wyrażam zgodę
    7)   Ewa Bąk – wyrażam zgodę



P. Przew. – czy są jeszcze jakie kandydatury? Nie widzę. Wobec tego 
przeczytam uchwałę rady gminy.
Proszę Państwa przejdziemy do głosowania nad komisją rewizyjną. Będę 
odczytywał kolejno każdego radnego i będzie się wypowiadał czy jest za, 
przeciw, czy się wstrzymuje.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami. Jeden radny nieobecny.
Dziękuję bardzo.

Uchwała Nr II/5/18
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

jako załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 4

P. Przew. – bardzo proszę o podawanie kandydatur do Komisji Finansów, 
Rozwoju i Rolnictwa. Chciałem nadmienić, że Pan radny Sekuła Stanisław, 
który dzisiaj jest nieobecny usprawiedliwiony wyraził wolę uczestnictwa w 
pracach komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa. Bardzo bym prosił o 
wzięcie pod uwagę również Pana radnego.
Bardzo proszę o podawanie kandydatur.
P. Gromny – a więc proszę Państwa do komisji Finansów i Rozwoju Gminy i 
Rolnictwa proponuję następujące osoby:
1)   Stanisław Sekuła – oświadczenie o wyrażeniu zgody
2)   Henryka Adaś – wyrażam zgodę
3)   Eugeniusz Kozioł – wyrażam zgodę
4)   Danuta Soja – wyrażam zgodę
5)   Paweł Krzysztowski – wyrażam zgodę
6)   Grzegorz Szymański – wyrażam zgodę
7)   Marian Gromny – wyrażam zgodę

Proszę Państwa przeczytam uchwałę rady gminy.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały. Chyba, że ktoś 
chce jeszcze dodać lub coś zmienić. Nie widzę. Wobec tego kto z Pań i Panów 
radnych jest za przyjęciem takiej uchwały? Czytam imiennie.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
Dziękuję bardzo.
Za uchwałą została głosowało 14 radnych jeden nieobecny.

Uchwała Nr II/6/18
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

jako załącznik do niniejszego protokołu



Ad. 5

P. Przew. – proszę Państwa jeszcze chciałem jeszcze wrócić do poprzedniego 
punktu. W związku z tym, że komisje zostały powołane zwołuję pierwsze 
posiedzenie tych komisji dzisiaj po zakończeniu sesji, 10 minut będzie  przerwy 
i bardzo proszę aby się komisje ukonstytuowały wybrały swoich 
przewodniczących.
Przechodzimy do punktu 5. Przeczytam uchwałę.
Czy są pytania do tej uchwały?
P. Golba – chciałem zapytać co to za działka jest, czy jest rolna i gdzie ona leży?
P. Wójt – Szanowni Państwo jest to działka stanowiąca własność Gminy 
Łubnice. Jak państwo maja zapisane o powierzchni 18 arów. Położona jest tuż 
obok dawnego sklepu. Jest to działka,  którą Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 
Pożarna chce  wykorzystać na utworzenie tam plac zabaw dla mieszkańców, dla 
dzieci z miejscowości Beszowa. Nie wiadomo czy inwestycja będzie 
realizowana. Bo składają wniosek do Lokalnej Grupy Działania w celu 
utworzenia tego placu. Jeżeli ten wniosek uzyska akceptację zdobędzie 
odpowiednią ilość punktów i zostanie przyjęty do realizacji. To wówczas będzie
ten plac budowany. Natomiast żeby ubiegać się o możliwość złożenia takiego 
wniosku muszą dysponować tą działką. Te działki, które są obok straży to tam 
się plac zabaw nie zmieści. Jest to decyzja stowarzyszenia żeby w tym miejscu 
zlokalizować ten plac zabaw i w związku z tym zwrócili się z taką prośbą. 
Ponieważ my tej działki nie wykorzystujemy.
Jest to działka, która jest zakrzaczona i zadrzewiona. Strażacy zdecydowali żeby
we własnym zakresie doprowadzić ją do porządku. Natomiast późniejsze prace 
czyli to podłoże to jeżeli wniosek zostanie przyjęty do realizacji to będzie 
wykonywane.
P. Golba – czyli uporządkowanie i utwardzenie tego terenu będzie z programu 
czy to by było z naszego budżetu.
P. Wójt – z tego co rozmawiałam z wnioskodawcą czyli jednostką OSP w 
Beszowej to samo uporządkowanie czyli wycięcie tych krzaków i drzew byłoby 
wykonane przez nich. Natomiast pozostałe prace, bo jak Państwo wiedzą od 
przyszłego roku będziemy obracać się w ramach funduszy sołeckich. W 
związku z tym te pieniądze jeżeli byłyby potrzebne własne środki do udziału 
nawet we wniosku, to wtedy trzeba je wykorzystać z funduszu sołeckiego. Na 
razie jest trudno powiedzieć czy również, bo zależy jaka będzie wycena 
poszczególnych elementów tego placu zabaw, i również czy wystarczy tych 
pieniędzy żeby to podłoże zostało wykonane przez firmę, która będzie 
wykonywała ten plac zabaw. Nie wiadomo czy w ogóle będzie ten wniosek 
realizowany bo od tego trzeba zacząć. No mi też musimy sobie tutaj jako rada 
zdawać sprawę, że po prostu te wnioski jeżeli będą realizowane to one muszą 
być najpierw zapłacone a dopiero później będzie refundacja i tu trzeba też to 
mieć na względzie, że Rada Gminy musi się z tym liczyć, że musi dokonać tak 



jakby  pożyczki czyli zapłaty. To co mieliśmy w tym roku jeżeli chodzi o 
wniosek. Który był realizowany przez OSP Łubnice dotyczący altanek w 
poszczególnych miejscowościach, czyli będzie gmina musiała dać pożyczkę dla 
danego stowarzyszenia ona zapłaci i dopiero jak otrzyma refundację zwróci to 
do budżetu. Tak, że w ten sposób to wygląda. Natomiast trudno też powiedzieć, 
ponieważ zainteresowanie zarówno na terenie naszej gminy jeśli chodzi o 
stowarzyszenia jest dosyć duże ale w innych gminach również jest duże. Nie 
wiadomo czy i ile wniosków z terenu naszej gminy będzie można realizować 
właśnie z tych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Lokalnej 
Grupy Działania.
P. Przew. – czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Wobec czego 
przechodzimy do głosowania uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
Uchwała została przyjęta 14 głosami.

Uchwała Nr II/7/18
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Beszowej nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność 
Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 6

P. Wójt – oprócz bieżącej pracy urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielem
wojewody, w którym większość radnych i sołtysów uczestniczyła. Pani 
Wojewoda nie dotarła ponieważ była pierwsze posiedzenie sesji sejmiku 
województwa. W związku z czym w naszym spotkaniu uczestniczył doradca 
Wojewody a obecnie starosta Opatowski. Na tym spotkaniu przekazane zostały 
te najistotniejsze bolączki i sprawy jakie są związane z naszą tutaj działalnością,
z funkcjonowaniem naszego samorządu. Przekazaliśmy właśnie informacje, 
prośby, petycje w sprawie zmiany rozporządzenia, podjęcie działań w sprawie 
zmiany rozporządzenia odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach 
wiejskich, gdzie ten współczynnik 120 przyłączy na 1 km sieci blokuje takim 
gminom jak nasza prowadzenie kanalizacji sanitarnej. Również była mowa o 
remontach dróg gminnych i inne problemy, które właśnie i radni, i sołtysi i 
mieszkańcy obecni na tym spotkaniu poruszali. Również odbyło się spotkanie 
moje z przedstawicielami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej 
dotyczyło ono między innymi tej uchwały, którą Państwo podejmowaliście
P. Przew. – dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę.

Ad. 7 

P. Przew. – czy są jakieś interpelacje, wnioski radnych? Nie widzę.



Ad. 8 

P. Przew. – odpowiedzi na interpelacje nie ma.

Ad. 9 

P. Przew. – bardzo proszę wolne wnioski jeśli maja Państwo to proszę. Czy ktoś
chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego ja chciałem tylko przypomnieć żeby 
można było informacje przez sołtysów powiadomić mieszkańców o tym 
spotkaniu z Panią doktor weterynarii, które odbędzie się w poniedziałek o godz. 
10-tej w Centrum Kultury, no bo to jest bardzo ważna informacja wszyscy Ci co
są hodowcami trzody chlewnej dobrze by było żeby uczestniczyli w takim  
spotkaniu.
Zamykam obrady sesji rady gminy.
Sesja trwała 41 minut

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala Marian Komasara



PROTOKÓŁ Nr III/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 10 grudnia 2018 roku

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecna usprawiedliwiona.

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



PROTOKÓŁ Nr IV/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 grudnia 2018 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 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łubnice na lata 2019-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
6.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim 
rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i 
tryb korzystania ze świetlic wiejskich  na terenie Gminy Łubnice. 
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14.  Odpowiedzi na interpelacje.
15.  Wolne wnioski i informacje.



Ad. 1

P. Przew. – otwieram IV 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, jeden jest nieobecny 
usprawiedliwiony.
Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś 
zmiany do porządku obrad?
P. Wójt – Panie Przewodniczący, wysoka Rado zwracam się z prośbą żeby w 
dzisiejszym porządku obrad ująć jeszcze projekt jednej  uchwały w sprawie 
zmiany z 2013 roku z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki takiej opłaty. Chodzi o ustalenie stawek takiej opłaty. 
Ponieważ tak jak żeśmy już na komisjach rozmawiali. Była ta sprawa 
dyskutowana. Jeden przetarg został unieważniony . drugi przetarg został 
ogłoszony i po prostu czas jest tu istotny ponieważ my możemy wprowadzić 
stawkę dopiero w 2 tygodnie od daty ogłoszenia tej uchwały, którą Państwo 
ewentualnie by podjęli a więc i tak już nie będzie mogła zmiany stawki za 
śmieci wejść od stycznia tylko najwcześniej od 1 lutego. Jeśli będą pytania przy 
tej uchwale to oczywiście będę wyjaśniać. Prosiła bym żeby ten punkt ująć w 
porządku obrad.
P. Przew. – proszę Państwa wobec tego przegłosujemy wniosek o wprowadzenie
dodatkowego punktu po punkcie 12 jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 
2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
Wobec tego kto z Pań i Panów jest za przyjęciem do porządku obrad jeszcze 
takiego dodatkowego punku.
Wniosek przyjęto jednogłośnie
Proszę Państwa przystępujemy do przegłosowania porządku obrad z łącznie z 
dodatkowym punktem.
Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

P. Przew. – przechodzimy do punktu drugiego przyjęcia protokołu z obrad 
poprzedniej sesji. Czy są jakieś pytania dom protokołu z poprzedniej sesji. Nie 
widzę. Wobec tego kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem protokołu.
Protokół przyjęto jednogłośnie.



Ad. 3

P. Przew. – zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2019 rok.
Proszę Państwa temat budżetu i nie tylko ale wszystkie uchwały podejmowane 
dzisiaj były obszernie omawiane na komisjach ale jeśli Państwo mają jakieś 
zapytania lub niejasności bardzo proszę pytać.
P. Szymański – sfinansowany deficyt w budżecie ma być kredytem. Chciałem 
zapytać w jakim banku i jakie by były raty miesięczne?
P. Skarbnik – jeżeli będziemy brali kredyt to będzie przetarg. Nie wiemy w 
jakim banku będzie najtaniej to taki będzie wybrany. W tej chwili na razie nie 
będziemy brali jeżeli będzie brany to w drugim półroczu.
P. Wójt – jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów to obowiązuje taka sama 
procedura jak przy inwestycjach. Ogłosimy przetarg i wtedy ten bank, który da 
najkorzystniejsze warunki, ten będzie wybrany. Oczywiście wysokość raty 
będzie zależała od wielkości tego kredytu, tak jak Pani Skarbnik powiedziała 
jeszcze nie jest powiedziane, że ten kredyt będzie zaciągany, ale zawsze na 
początku ponieważ jest deficyt budżetowy, nadwyżki nie ma w związku z tym 
musimy taki zapis uczynić, że jest konieczność uzupełnienia tej różnicy między 
dochodami a wydatkami w postaci kredytu. Reasumując i odpowiadając na 
pytanie radnego nie wiadomo w jakim banku bo to wykaże dopiero procedura 
przetargowa.
P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Wszystko jasne. Wobec tego proszę 
Państwa przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/13/18
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych, jeden nieobecny. Wszystkie głosy za.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 4

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2022.
Jeszcze bym poprosił Panią Księgową o ob. Jaśnienia do Wieloletniej prognozy 
Finansowej.
P. Skarbnik – zapoznała z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
P. Przew. – czy są pytania jeśli chodzi o Wieloletnia Prognozę Finansową? Nie 
widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr IV/14/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-
2022.



jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych, jeden nieobecny. Wszystkie głosy za.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 5 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2018 rok.
Czy są pytania do uchwały budżetowej? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy 
do głosowania.

Uchwała Nr IV/15/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 6

 P. Przew. – przedstawił projekt uchwały  \w sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Czy są pytania do tej uchwały ? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr IV/16/18
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2019.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad.7

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok.
Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr IV/17/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.



jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 8

P. Przew. przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia 
gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.
Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr IV/18/18
w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 9

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz 
określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby 
objęte wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.
Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr IV/19/18
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym 
programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 10

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Łubnice.
Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.



P. Soja – to są działki, na których jest Dom Kultury?
P. Przew. – tak to jest Centrum Kultury w Łubnicach.
P. Soja – dlaczego jest tylko na rok?
P. Wójt – dlatego użyczenie przedłużamy jeszcze na 2019 rok tylko ponieważ te
działki są ujęte w programie rewitalizacji miejscowości Łubnice. A żeby móc 
realizować ten właśnie wniosek, na który mamy podpisaną pre-umowę musimy 
być właścicielami i użytkownikami tych działek dlatego to tylko jest na rok.
Czy jeszcze ktoś ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr IV/20/18
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 11

P. Przew. –przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich  na terenie Gminy 
Łubnice. Czy są pytania do tej uchwały?
P. Golba – ja bym był za tym żeby przeczytać cały regulamin, żeby sołtysi też 
słyszeli.
P. Sekretarz – przeczytał regulamin.
P. Przew. – Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr IV/21/18
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze 
świetlic wiejskich  na terenie Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 12 

P. Przew. –przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego 
Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2019 – 2022. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr IV/22/18
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.



Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 13

P. Przew. –przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 
Proszę Panią Wójt o uzasadnienie tej uchwały.
P. Wójt – Szanowni Państwo tak jak rozmawialiśmy już i dyskutowane to było 
na wspólnym posiedzeniu obydwu komisji  ponieważ wszystko wskazuje na to, 
że drugi przetarg został ogłoszony i zostanie pozytywnie rozstrzygnięty w 
związku z tym możemy już powiedzieć jakie będą opłaty za odbiór i utylizację 
śmieci. 
Następnie Pani Wójt przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr IV/23/18
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 
kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej 
opłaty

jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 14 

Brak interpelacji i wniosków radnych.

Ad. 15

Brak odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 16

Brak wolnych wniosków i informacji.

Wobec tego wyczerpaliśmy program dzisiejszej sesji.
Zamykam obrady IV sesji rady gminy w Łubnicach.
Życzę wszystkim dobrego nowego roku aby się wszystkie plany wszystkim 
spełniły i czego sobie tam oczekujecie.
Sesja trwała 1 godz. 50 minut



Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala Marian Komasara
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