
PROTOKÓŁ Nr IX/15 

z sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 11 czerwca 2015 roku 
  

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecnych nieusprawiedliwionych. 

  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Anna Grajko – Wójt Gminy 

2. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy 

  

Przyjęto protokół z poprzedniej sesji. 

  

Proponowany porządek obrad:  

  

1.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice 

2.     Podjęcie decyzji w sprawie wykonania podjazdu do gabinetu rehabilitacji w Gacach 

Słupieckich  

3.     Sprawy różne 

  

Ad. 1 

 

P. Przew. – na poprzedniej sesji ustalaliśmy wynagrodzenie dla Pani Wójt, ale Radca Prawny 

twierdzi, że uchwała nie została podjęta prawidłowo, dlatego też na dzisiaj na wniosek 

radnych została zwołana sesja nadzwyczajna celem dokończenia tematu. Zostały 

przygotowane 3 warianty wynagrodzenia. 

P. Oleś – czy to będą te zgłoszone przez nas wnioski 

P. Kowalska – czy ten przegłosowany na poprzedniej sesji też będzie 

P. Przew. – tak warianty są przygotowane na podstawie zgłoszonych przez was na 

poprzedniej sesji wniosków, wniosek przegłosowany poprzednio teraz nie będzie głosowany. 

Następnie Przewodniczący przedstawił wszystkie warianty ( w załączeniu ) i przystąpiono do 

głosowania. 

  

Wariant I 
9 głosów za  

4 głosy przeciw 

  

Wariant II 
3 głosów za  

10 głosy przeciw 

  

Wariant II 
1 głosów za  

9 głosy przeciw 

3 głosy wstrzymujące się 

  

Uchwała Nr IX/36/15 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta  

9 głosów za  



4 głosy przeciw 

  

Ad. 2 

  

P. Wójt – umowa była taka. Że jak Pan Jurek przedstawi kosztorys wykonania podjazdu to 

podejmiecie decyzję czy dajemy dofinansowanie czy nie. Pan Jurek dostarczył kosztorys, z 

którym Was teraz zapoznam (w załączeniu). 

P. Klimczak – a ile płaci czynszu, jak któryś ze sprzętu się zepsuje to kto płaci za naprawę 

P. Przew. – czynszu zapłacił nam do tej pory 13 tys. zł a wykonanie podjazdu plus drzwi daje 

prawie 11 tysięcy. My, jako gmina też mamy problemy finansowe, pomagaliśmy Panu nie 

biorąc czynszu przez kilka lat 

P. Jurek – jeżeli nie ma podjazdu nie ma umowy z NFZ, jak nie będziemy mieli umowy to 

wypadniemy z rynku, do tej pory jakoś udawało się ominąć ten wymóg ale teraz już nie będą 

podpisywać umów. 

P. Kwiecień – słyszałem, że można korzystać na ten cel z PFRON-u. 

P. Jurek – nie mamy czasu na to, bo to trochę trwa 

P. Bryk – przecież Pan wiedział, że podjazd jest potrzebny, można się było starać wcześniej. 

P. Jurek – od 3 lat jesteśmy zakładem leczniczym, ale jakoś to było teraz już nie przejdzie. 

To, co zrobiliśmy przez te 15 lat szkoda byłoby stracić. Teraz wchodzi Senior Wigor gdzie 

jest rehabilitacja. 

P. Wójt – jest program, ale są tam środki na sprzęt i rehabilitację 

P. Klimczak- umowa zawarta między Panem a Panam doktorem – jak jest zawarta czy jest 

jakiś ryczałt 

P. Jurek – płacę za media 

P. Klimczak – podjazd jest też potrzebny do ośrodka zdrowia czy rozmawiał Pan z doktorem 

na ten temat 

P. Jurek – nie ma możliwości połączenia tych inwestycji, bo ja mam na dół a oni do góry. 

P. Kotlarz – ile osób korzysta, ile kosztuje zabieg 

P. Jurek – około 100 osób miesięcznie, zabiegi są różne i różne kwoty za zabieg 

P. Przew. – czy jak nie dostanie Pan wsparcia to nie zdoła Pan zrobić tego podjazdu 

P. Jurek – wszystko można zrobić, są banki można wziąć kredyt 

P. Gromny – wydaje mi się, że trzeba by się zastanowić, bo to jest nie tylko dla nas ale dla 

naszej społeczności 

P. Klimczak – Pan Marian ma nie wątpliwie rację, ale jest to działalność dochodowa 

P. Jurek – tak, to jest moje źródło utrzymania, po za tym 2 osoby dostają zatrudnienie, 

zakupiłem nowy sprzęt 

P. Golba – ten sprzęt, który Pan dostał w użytkowanie to był nowy, teraz Pan mówi, że 

zakupił nowy i jak będzie Pan odchodził to go zabierze a nam zostanie ten zużyty 

P. Jurek – ten problem jest od zawsze i takie pytania padają, miałem sprzęt, ale technologia 

idzie do przodu i sprzęt należy wymieniać na nowszej generacji. 

P. Przew. – powstaje pytanie, co ze sprzętem jak nie dostanie Pan kontraktu 

P. Jurek – jeśli nie dostałbym kontraktu to sprzęt zabieram do Pacanowa i pacjenci też pójdą 

tam 

P. Golba – zabiera Pan nowy a nam zostanie ten stary, na którym Pan pracował, zarabiał 

P. Kowalski – ale jak będzie zrobiony podjazd to Pan go nie zabierze tylko nam zostanie 

P. Klimczak – rację ma Pan Janusz tylko nie wiem czy my powinniśmy go robić skoro Pan na 

tym zarabia 

P. Oleś – nie daliśmy środków na ambulatorium w Połańcu i teraz nie chcą naszych 

mieszkańców i społeczeństwo jest nie zadowolone, teraz też nie dołożymy i co powiemy 

mieszkańcom jak będą musieli jeździć na rehabilitację nie wiadomo gdzie 



P. Przew. – czyli rozumiem, że jest zgoda na współfinansowanie 

P. Kwiecień – ale tylko tak jak była wcześniej mowa na komisjach drzwi z montażem tym 

bardziej, że sam przyznał, że wiedział wcześniej 

P. Przew. – 2500,00 zł – drzwi z montażem  

Rada wyraziła zgodę. 
  

Ad. 3 

  

P. Wójt – mam jeszcze jedną sprawę, proszę o opinię rady w sprawie umorzenia podatku od 

środków transportowych Pana Sawy. 

P. Golba – z tego, co słyszę to słabo przędzie, ja bym był za tym żeby coś umorzyć 

P. Przew. – od wypadku, czyli połowę 

Opinia większości – umorzyć połowę 

Podanie OSP Łubnice o wydzierżawienie żwirowni 

P. Oleś – nie wiem o co chodzi, bo do tej pory zawsze mogli korzystać 

P. Sekretarz – mamy sygnały od Policji, że są tam kąpiele i odsyłacie do gminy jako 

odpowiedzialnych, pozakładajcie tablice – zakaz kąpieli 

P. Oleś – tablice były z wszystkich stron, ale zostały skradzione. 

P. Skiba – zbiornik ma służyć wszystkim 

P. Wójt – był zapis w dotychczasowej umowie, że obiekt ma być dostępny dla jednostek OSP 

i rekreacyjnie dla mieszkańców i odpowiedzialność po stronie dzierżawcy. 

P. Klimczak – chciałem podziękować kolegom radnym za tę prawie najwyższą pensję dla 

Pani Wójt. 

  

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


