
PROTOKÓŁ NR IX/19 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.  

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy 

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy 

4.     Sołtysi 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zapoznanie z informacją z wykonania budżetu Gminy Łubnice za I 

półrocze 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Łubnice. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

na własność Gminy Łubnice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów  

i wysokości wynagradzania za inkaso. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/105/2009 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

12.  Interpelacje i wnioski radnych. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje. 

14.  Wolne wnioski i informacje. 



Ad. 1 

P. Przew. - otwieram IX posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach, witam 

przybyłych gości witam Panią z Centrum Kultury, witam Panie i Panów 

Radnych, Sołtysów, witam Panią Wójt, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza oraz 

Panią z obsługi rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy 

w Łubnicach jest władna do podejmowania uchwał. 

Przedstawię porządek obrad, j/w. Czy są propozycje jakieś do porządku obrad? 

Nie widzę. Wobec tego kto z radnych jest za takim porządkiem obrad proszę  

o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?  

Nie widzę. Rada podjęła jednogłośnie porządek obrad.  

 

Ad. 2 

P. Przew. - zapoznanie z informacją z wykonania budżetu Gminy Łubnice za  

I półrocze 2019 roku. Odbyły się proszę Państwa dwie komisje - Komisja 

Rozwoju i Komisja Rewizyjna. Materiały na sesję wszyscy otrzymali tak?  

Bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego o opinię w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze. 

P. Gromny – opinia Komisji Rozwoju budżetu za I półrocze jest pozytywna. 

P. Przew. - bardzo bym prosił jeszcze P. Przewodniczącą drugiej Komisji. 

P. Bąk – Komisja też pozytywnie opiniuje budżet. 

P. Przew. – Sprawozdanie Państwo dokładnie przeanalizowali na komisjach 

Pani Skarbnik wszystko wytłumaczyła ja chciałem jeszcze tylko do tego dodać, 

że przyszła uchwała z RIO w Kielcach.  

P. Przewodniczący przedstawił treść uchwały. 

P. Przew. - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej również jest pozytywna. 

Wobec czego możemy uznać, że informacja z wykonania budżetu za I półrocze 

2019 jest pozytywna. Może jeszcze tu tylko przedstawię tak informacyjnie 

dochody budżetu za I półrocze 2019 roku.  

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 21 145 458,61 zł 

wykonanie 9 845 009,11 zł co stanowi 46,56% w tym:  

- dochody bieżące: plan 17 724 553,59 zł, wykonanie 9 132 049,09 zł, t.j. 

51,52% 

- dochody majątkowe: plan 3 420 905,02 zł, wykonanie 712 960,02 zł, t.j. 

20,84%. 

Czy są jeszcze jakieś pytania do tej informacji? 

P. Kozioł – obecny stan gminy na tą chwilę? 

P. Skarbnik – ogólnie sytuacja finansowa gminy jest na dobrym poziomie, 

realizacja dochodów i wydatków tak jak już Przewodniczący przedstawił 

ogólnie za I półrocze przebiega prawidłowo, zostały zrealizowane na wysokim 

poziomie wydatki w I półroczu między innymi poprzez budowę mechaniczno 

biologicznej oczyszczalni ścieków.  

P. Przew. - czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy 

do punktu trzeciego.  



Ad. 3 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – tu bym prosił Panią Skarbnik o uzasadnienie do Uchwały  

Nr IX/52/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok. 

P. Skarbnik – przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. 

P. Przew. – czy są pytania jakieś? Nie widzę. Bardzo proszę jeszcze o opinię 

komisji jednej i drugiej. 

P. Gromny – Komisja Rozwoju opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – Wobec tego przechodzimy do głosowania.  

  

Uchwały Nr IX/52/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023. Też bym prosił  

P. Skarbnik o objaśnienia w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023. 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

P. Kozioł – zwiększa się wydatki o kwotę 934 478,80 zł, zwiększa się wydatki  

o kwotę 1 006 891,80 zł  rozumiem z kredytu ta kwota. 

P. Skarbnik – nie, wprowadzamy między innymi promesy na drogi. Tam 

podawałam w kwocie 883 tys. czyli zwiększamy wydatki więc automatycznie 

wprowadzamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i to właśnie mają 

Państwo tu przedstawione.  

P. Przew. – czy są jeszcze pytania w związku z ta uchwałą? Nie widzę. Bardzo 

proszę przewodniczących. 

P. Gromny – opina Komisji Rozwoju pozytywna. 

P. Bąk – Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania. 

  

Uchwały Nr IX/53/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2023  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, 13 jest za przyjęciem uchwały 1 głos wstrzymujący. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

P. Przew. – uchwała została podjęta. 

 



Ad. 5 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.  

P. Przew. - i tu bym prosił bardzo komisje o opinię. 

P. Gromny – opinia Komisji Rozwoju pozytywna. 

P. Przew. - Komisja Rewizyjna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są pytania w związku z ta uchwałą? Nie widzę. Wobec tego 

przechodzimy do głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/54/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łubnice. Bardzo bym prosił opinie komisji. 

P. Gromny – opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są jakieś pytania niejasności do tej uchwały? Nie widzę 

wszystko jasne, wszystko było wytłumaczone na komisjach. Przechodzimy do 

głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/55/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na własność Gminy Łubnice. Czy są pytania? 

P. Kozioł – została zakupiona z funduszu sołeckiego? 

P. Bolon – tak, jaki koszt tej działki? 

P. Wójt – działka kosztowała 3 000,00 zł jest to powierzchnia 0,05 ha jest to 

podobna uchwała, którą Państwo podejmowali wcześniej tylko przedtem było 



0,10 ha teraz doszło do zmniejszenia ponieważ właściciel się nie zgodził. 0,5 ha 

jest nabywane z funduszu sołeckiego w miejscowości Zalesie. 

P. Przew. – opinia komisji? 

P. Gromny – opinia pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na 

własność Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Czy są pytania do tej uchwały? Nie 

widzę. Bardzo proszę o opinię komisji. 

P. Gromny – pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. – skoro nie ma pytań przechodzimy do głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/57/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Czy są pytania? Nie widzę. Bardzo 

proszę o opinię komisji. 

P. Gromny – pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. –przechodzimy do głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/58/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 



Ad. 10 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/11/15 

Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia 

inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. Przybył nam nowy sołtys 

Pani Sołtys. Stary sołtys zrezygnował więc został wybrany nowy sołtys, nowa 

rada sołecka. 

P. Wójt – P. Przewodniczący Wysoka Rado uczestniczyłam w zebraniu 

wyborczym w Orzelcu Dużym i stary sołtys Pan Mariusz Banach zobowiązał 

mnie żebym w jego imieniu serdecznie podziękowała za współpracę wszystkim 

sołtysom i wszystkim radnym za ten cały, okres kiedy wspólnie dane mu było 

pracować na rzecz społeczności w miejscowości Orzelec serdecznie dziękuje 

wszystkim Państwu, życzy zdrowia i wielu sukcesów na niwie działalności 

społecznej. 

P. Przew. - Czy są pytania przy tej uchwale? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/59/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów  

i wysokości wynagradzania za inkaso 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

P. Przew. - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku  

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Tam jest 

niejasność co do punktu czwartego? Proszę Państwa to wychodzi z tego, że 

ustawa ta reguluje i nie było to dopisane w tych pierwszych materiałach, które 

Państwo otrzymali. Materiały były przygotowane w sierpniu przed sesją 

natomiast zmiany przepisów nastąpiły teraz. 

P. Wójt – proszę Państwa to wynika z przepisu, który został wprowadzony w tej 

chwili o wysokości dodatku za wychowawstwo klasy, który wynosi 300,00 zł  

i jest napisane w rozporządzeniu, że jest to wychowawstwo klasy natomiast  

oprócz klas są oddziały przedszkolne. W zasadzie trudno powiedzieć czym się 

różni klasa od oddziału w każdym razie literalnie brzmi to w ten sposób, że  

w przedszkolu są oddziały natomiast klasy są w szkołach. W związku z tym że 

Ci nauczyciele którzy uczą również w oddziałach przedszkolnych zgodnie  

z przepisami mogli otrzymywać te 300,00 zł dodatku za wychowawstwo został  

dopisany żeby nie było żadnych niejasności ten punkt w oddziałach 

przedszkolnych czyli reasumując wszyscy nauczyciele, którzy mają 

wychowawstwo począwszy od oddziału przedszkolnego poprzez wszystkie 

klasy aż do klasy ósmej włącznie dostają 300,00 zł brutto od 1 września. 



Natomiast Państwo dostali w pierwotnej wersji i wpisane było 200,00 zł za 

dodatek opiekuna stażu i za pełnienie funkcji nauczyciela konsultanta czyli tzw. 

doradcy metodycznego w wyniku autopoprawki która była złożona na 

posiedzeniu obydwu komisji zostało przegłosowane 100,00 zł dodatku dla 

nauczycieli pełniących taką funkcję.  

P. Przew. – prosiłbym o opinie komisji. 

P. Gromny – pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. – czy są jeszcze pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. 

Przechodzimy do głosowania. 

 

Uchwały Nr IX/60/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/105/2009 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 

Brak interpelacji. 

 

Ad. 13 

Brak odpowiedzi na interpelacje. 

 

Ad. 14 

P. Przew. – proszę o zgłaszanie do Straży Pożarnej jeśli są osy czy szerszenie  

w godzinach wieczornych zakupując odpowiedni środek gdyż nasi strażacy nie 

dysponują takimi środkami. To jest prośbo od P. Komendanta. 

P. Szymański – zakupiony wóz strażacki jest już zarejestrowany? 

P. Wójt – tak, wóz strażacki jest już zarejestrowany, wszystkie formalności  

z tym związane żeby można było korzystać z pompy wysoko wydajnej jak  

i wozu strażackiego są już załatwione. 

P. Przew. – jeśli chodzi o te wnioski z deszczu nawalnego na dzień dzisiejszy są 

złożone u wojewody. 

P. Sekretarz – wnioski są złożone u wojewody, czekamy na decyzję jaka nastąpi 

pomoc ale na tą chwilę nie mamy żadnej informacji. 

P. Przew. – P. Radna chciała zabrać głos. 

P. Bolon – tak, ja chciałam podjąć taki temat zakrzaczenia, myśmy z funduszu 

przeznaczyli pewną kwotę, żeby usunąć te zakrzaczenia przy drogach tylko teraz 

wiadome jest jak to jest w praktyce. My nie mamy pracowników w ramach prac 

interwencyjnych żeby nam pomogli. Kogoś też nie można wysłać z piłą bo musi 

mieć uprawnienia więc taki pomysł. Mam takie pytanie czy to można by  

w takim sensie zorganizować, że np. my przeznaczyliśmy na to 1000,00 zł. Czy 



nie można by tak to zorganizować, że od powiatu żeby im zapłacić oni mają 

takie maszyny żeby te gałęzie przy drogach zmielić i po prostu jak byśmy się tak 

parę wsi złożyli na to, to by taka maszyną przejechali po tych drogach 

gminnych. Czy jest taka możliwość w ogóle? 

P. Wójt – odpowiem zgodnie z prawdą, że nie wiem, natomiast możemy 

wystąpić z zapytaniem czy mają taką możliwość ale oni też mają swoje drogi 

powiatowe, których jest dosyć dużo i na pewno też są zakrzaczone. Możemy  

z takim zapytaniem wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych czy w ogóle 

świadczą tego typu usługi. Natomiast proszę Państwa jeśli chodzi  

o przeznaczanie kwot na te usługi, są takie firmy, które świadczą usługi. Chcę 

powiedzieć, że te kwoty, które Państwo przeznaczają na usuwanie zakrzaczeń 

albo kamień na drogi to one są po prostu bardzo niskie i za 1000,00 zł to ja 

nawet nie wiem czy by ktoś się zdecydował żeby przyjechać do tej gminy, 

dlatego, że dwa dni pracy z ludźmi i z maszyną to jest 8000,00 zł proszę 

Państwa, więc przeznaczanie 1000,00 zł powiedziałabym to jest takie 

symboliczne. 

P. Bolon – a jak by się więcej wsi złożyło? 

P. Wójt – chyba, że złoży się więcej wsi ale też będą wyższe koszty a za 

1000,00 zł to zetną dwa krzaki. 

P. Bolon – ale my mamy akurat jedną taka drogę, która jest taka, nie jest nie 

wiadomo ile tego.  

P. Wójt – jeżeli Państwo się zorganizujecie z kilku miejscowości nie ma 

żadnego problemu akurat dobry jest teraz okres bo do 30 września są uchwalane 

zadania do realizacji na przyszły okres 2020 i ja o tym też już mówiłam na 

spotkaniu obydwu komisji i zwracam się z prośbą do sołtysów bo wiem, że to 

oni grają główne skrzypce jeżeli chodzi o fundusz sołecki żeby przemyśleć te 

zadania bo jak Państwo zauważyli praktycznie na każdej sesji następują zmiany 

w uchwale w budżecie i później w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które są 

konsekwencja tych zmian w budżecie a to wszystko dotyczy głównie zmian 

w funduszach sołeckich. Oczywiście można te zmiany robić ale żeby te zmiany 

były pojedyńczymi przypadkami. Praktycznie nie ma tygodni żeby sołtysi nie 

wnioskowali o dokonanie zmiany. Także do 30 września dobrze przemyśleć 

jakie zadania, jeżeli się Państwo skrzykną i sobie np. kilka wsi przeznaczy jakieś 

kwoty, tylko ja mówię jakiego rzędu są to pieniądze żeby też zdawać sobie 

sprawę, że nikt nie wytnie pół kilomerta krzaków za 1000,00 zł, zrobić takie 

rozeznanie ile tego można wykonać. Jeżeli będzie z kilku miejscowości takie 

zapotrzebowanie żeby w ramach funduszu sołeckiego te zakrzaczenia usuwać to 

nie ma żadnego problemu żebyśmy przeprowadzili całą tą procedurę. 

P. Sekuła – jeśli u kogoś na działce rosną drzewa i zagraża to linii wysokiego 

napięcia? 

P Wójt – jeżeli zagraża linii energetycznej tym już zajmują się energetycy.  

Z tym, że jeżeli energetycy przyjeżdżają to oni nie wycinają całego drzewa tylko 

chyba 1,5 m między liną a drzewem. Jeżeli są takie sytuacje trzeba zgłosić do 



nas my zgłosimy do Rejonu Energetycznego ewentualnie bezpośrednio do 

Rejony Energetycznego, że istnieje jakie zagrożenie  

P. Paruch – gminne drogi powinny być wykaszane raz czy dwa razy do roku? 

P. Wójt – pobocza przy drogach gminnych są wykaszane dwa razy do roku i jest 

już rozpoczęty z tego co widzę drugi pokos. 

P. Paruch – droga na gościńcu łącząca się z Połańcem nie była koszona. 

P Wójt – jeżeli proszę Państwa gdzieś się zdarzy że zostanie ominięta bardzo 

proszę zgłaszać do P. Dudek do inspektora ds. drogownictwa . 

P. Przew. – jeśli chodzi o drzewa przy drogach dobrze by było nie wydawać 

pieniędzy gminnych czy wiejskich. Właściciel niech sobie wytnie sam. Trzeba 

mu dać nakaz wycięcia bo to jest zagrożenie przy drodze.  

P. Wójt – proszę Państwa akurat indywidualnie prowadzone są chyba dwa albo 

trzy postępowania. Pisma wysyłane były zawsze tylko z reguły kończyło się tak, 

że myśmy wysyłali pismo i albo ktoś wyciął albo po prostu nie wycinał i wtedy 

jak jeszcze były grupy interwencyjne na nasz koszt usuwaliśmy te gałęzie. W tej 

chwili prowadzone są postępowania zgodnie z kodeksem administracyjnym. 

Było wysłane pismo, że zostaną przeprowadzone oględziny w terenie jeżeli się 

potwierdza to co ktoś zgłaszał trzeba to najpierw zobaczyć jak to wygląda jest 

spisywany protokół i będzie szła decyzja zawierająca termin wykonania tego 

wycięcia. Jeżeli w tym terminie właściciel tej działki nie usunie tych krzaków to 

wówczas my będziemy wynajmować firmę, która usunie  

a koszt tego usunięcia będziemy przenosić na właściciela działki czyli 

dochodzić na drodze windykacji. Nowatorskie przypadki ćwiczymy na 

miejscowości Szczebrzusz i na miejscowości Słupiec. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? 

P. Motyl – czy ta oczyszczalnia jest już czynna czy nie? 

P. Wójt – tak proszę Państwa oczyszczalnia jest już czynna uzyskaliśmy już 

stosowne pozwolenia łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. W tej chwili 

oczyszczalnia już funkcjonuje z tym że należy zgłaszać jeżeli ktoś będzie chciał 

odbioru bo z naszych obiektów które są w dyspozycji gminy te ścieki już są 

dostarczane do tej oczyszczalni. Natomiast od osób prywatnych jeżeli będą 

zgłoszenia mogą już przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na terenie naszej 

gminy oni również mogą do nas te ścieki przywozić. Cena za zrzut ścieków jest 

konkurencyjna. Ustalaliśmy na wspólnych posiedzeniach że ceny te będą niższe 

od obowiązujących tutaj wokół nas czyli 8,00 zł jest na zrzut ścieków a pobranie 

metra sześciennego łączne z transportem brutto 23,00 zł. 

P. Motyl – do kogo trzeba się zgłosić żeby skorzystać z pojazdu żeby 

przyjechał? 

P. Wójt –jeżeli ktoś zgłosi na sekretariat to na pewno zostanie to do 

odpowiedniej komórki przekazane. Natomiast od 1 września damy ogłoszenie 

na stronie internetowej z numerem telefonu i tymi namiarami gdzie należy 

dzwonić. 



P. Motyl – miałem zapytanie czy jest możliwość założenia progu tam na górce, 

mówią, że strasznie szybko jeżdżą tam samochody. 

P. Wójt – proszę Państwa przyjmuję to zgłoszenie, przyznam szczerze, że na 

żadnej drodze gminnej progu zwalniającego nie zakładaliśmy więc rozeznamy 

jaka procedura obowiązuje i odpowiem. Jeżeli jest takie zainteresowanie z tym 

że P. Sołtysie proponowałabym aby ten wniosek podpisany był przez tamtych 

mieszkańców, żeby się nie okazało że jednemu mieszkańcowi może to 

przeszkadzać w tam gdzie ten próg będzie może być taka sytuacja, że jednak jest 

to uderzenie i jest hałas. Także inni mogą przyjść i powiedzieć co wy tam 

robicie. Jeżeli będzie zainteresowanie to żeby był to wniosek od wszystkich tych 

mieszkańców co tam zamieszkują. 

P. Przew. – czy są jeszcze pytania ? Nie widzę. Wobec tego dziękuje bardzo 

wszystkim. Zamykam IX posiedzenie Rady Gminy Łubnice. 

 

Sesja trwała 1 godz. 40 minut. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Karolina Kotlarz Marian Komasara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


