
PROTOKÓŁ Nr IV/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 21 stycznia 2015 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. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej. 

2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

3. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami. 

5. Sprawy różne i interpelacje. 

  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 1 

  

P. Przew. – każdy otrzymał projekty uchwał, jak również były omawiane na komisjach. Czy 

są jakieś pytania bądź uwagi do tych projektów, nie widzę wobec czego przejdźmy do 

podejmowania tych uchwał. 

Uchwała Nr IV/8/15 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Uchwała Nr IV/9/15 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

na lata 2015-2018 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

  

Ad. 2 

  

P. Przew. – ta uchwała była również tematem obrad komisji, czy są jeszcze jakieś pytania, nie 

widzę wobec czego przegłosujmy. 

Uchwała Nr IV/10/15 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 



jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

P. Skiba przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

1. kontrola wykonania budżetu za 2014 rok 

2. kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku 

3. kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej 

4. kontrola szkół 

5. kontrola Centrum Kultury 

6. kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych 

7. kontrola Stacji Uzdatniania Wody 

8. doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy 

Plan został zatwierdzony jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

P. Wójt – odbyło się wspólne posiedzenie komisji oraz posiedzenia poszczególnych komisji, 

w który uczestniczyłam. Rozpoczęły się zebrania wyborcze sołtysów, do tej pory w 2 

miejscowościach, w których również uczestniczyłam. Gratuluję wyboru nowym-starym 

sołtysom. Wystąpiliśmy z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

zgodnie z waszą sugestią, przeczytam teraz odpowiedź 9 pismo w załączeniu). 

P. Suchoń – ten co kontroluje tą drogę to niech przyjedzie na miejsce wsadzimy go na cięgnik 

albo ciężarówkę i niech spróbuje wjechać na krzyżówkę od strony Wilkowej. 

P. Wójt – na komisji wynikła sprawa spóźniania się autobusów szkolnych z dziećmi, chcę 

powiedzieć, że rozeznałam sprawę i nic takiego nie ma miejsca. Lekcje rozpoczynają się o 8
05

 

raz się autobus spóźnił ze Słupca ale wtedy było ślisko to chyba lepiej się spóźnić a dojechać 

szczęśliwie. Natomiast co do wyjeżdżania autobusu po lekcjach to jest tak ustawiony żeby 

wszyscy zdążyli oczywiście pomijając tych co robią dla rodziców zakupy, w takich 

przypadkach wszyscy nie będą czekali na jednostki. 

  

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – przedstawił pismo z policji o dofinansowanie zakupu samochodu  

( w załączeniu). Proszę o dyskusję. 

P. Klimczak – dyskutowaliśmy o tym na komisji 

P. Kowalski – i podtrzymujemy podjęte decyzje – czyli odmownie. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  
 


