
PROTOKÓŁ Nr VI/19

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 29 marca 2019 roku

 

W sesji udział wzięło 15 radnych.   

 

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.     Spotkanie z przedstawicielem Rejonu Energetycznego

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

4.     Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących  fundusz sołecki.

5.     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 wynagrodzenia 
za inkaso.

6.     Interpelacje i wnioski radnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Wolne wnioski i informacje.

 



Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram VI sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.  

Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś zmiany do porządku 
obrad? Nie widzę. Wobec tego kto z Pań i Panów jest za przyjęciem takiego porządku?

Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2

 

P. Przew. – proszę Panią Wójt o wprowadzenie w temat.

P. Wójt – tak jak obiecaliśmy na komisjach zaprosiliśmy na dzisiejsza sesję przedstawicieli Rejonu 
Energetycznego żeby wyjaśnić wątpliwości jakie radni mają w stosunku do Oświetlenia ulicznego. 
Przede wszystkim chodzi nam o to żeby Panowie przedstawili nam jakie ewentualne zyski 
mielibyśmy z czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego. To jest główny punkt jaki interesował 
radnych. Jakie mięlibyśmy korzyści, jakie musielibyśmy spełnić warunki i ewentualnie jakie 
trudności by się z tym wiązały? Jeśli jakieś dodatkowe pytania będą mieli radni czy sołtysi to 
myślę, że Panowie tez chętnie odpowiedzą.

P. Kutyła – dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Witam wszystkich serdecznie. Nie 
chciałam bym mówić od razu o kosztach bo to nie jest po mojej stronie żeby wyliczać koszty. Bo to 
wszystko zależy od tego z jaka spółka obrotu ma Gmina Umowę czyli od kogo kupuje energię. 
Mogę przedstawić swoje szacunkowe wyliczenia, które wykażą Państwu, że powinny być jakieś 
tam oszczędności. Przyjmując, że teraz świeci się całą noc to wychodzi, że świeci się około 3200 
godzin. Przy zmianie czyli nie świeceniu w godzinach nocnych byłoby około 1500 godzin. Byłoby 
to o połowę godzin mniej ale jeśli chodzi o koszty to już nie będzie to połowa ze względu na to, że 
wszystkie liczniki ssą dwutaryfowe. Jeśli wytniemy te godziny nocne wówczas płacicie w tej taryfie
droższej. Dlatego koszty mogą zmaleć o około 30%. Technicznie jest to możliwe i wszystko będzie 
działało tylko Szanowni Radni musicie wziąć pod uwagę, że chodzi o bezpieczeństwo waszych 
mieszkańców. Zmiana godzin jest w ramach konserwacji bezpłatnie.

P. Wójt – a czy można zmienić liczniki z dwutaryfowych na jednotaryfowe?

P. Kutyła – można ale nie będzie to duży % oszczędności a jak będzie chcieli znowu włączyć to 
trzeba będzie od nowa zakładać.

P. Sekretarz – a jakby zainstalował jakie żarówki energooszczędne czy mniejszej mocy

P. Kutyła – można. Są programy do pozyskania środków na wymianę. Można wymieniać też we 
własnym zakresie ale koszt takie oprawy jest duży. Wymienia się nie tylko samą lampę ale musi być
też wymiana wszystkich układów pomiarowych musza być wyniesione poza nasze urządzenia i 
założone oddzielne przewody ponieważ my nie przejmujemy tych urządzeń na nasz stan. Oprawy 



ledowe w jakimś tam stopniu zakłócają pobór energii dla odbiorców indywidualnych i musza mieć 
wydzieloną swoją sieć.

P. Golba – jeśliby były zmieniane oprawy to trzeba by zmieniać na każdym słupie?

P. Kutyła – decyzja należy do Was, czy na każdym słupie czy dołożenia później.

P. Wójt – jeśli chodzi o oświetlenie ledowe to myśmy w poprzedniej kadencji omawiali tą sprawę z 
firmą, która przeprowadza audyty energetyczne. Korzystając z środków zewnętrznych trzeba 
spełnić odpowiednie natężenie oświetlenia . ponieważ u nas mamy na co drugim słupie żeby to 
osiągnąć musielibyśmy założyć na każdym słupie. Mogliśmy wtedy występować z wnioskiem ale 
świadome żeśmy wtedy z tego zrezygnowali. Biorąc pod uwagę koszty bo nowe lampy musiałyby 
być finansowane z własnych środków i jeszcze do tego dochodził koszt dzierżawy słupów

P. Kutyła z tego co wiem to dopuścili wymianę jeden do jednego. Nie wiem jak by było na drodze 
krajowej czy dopuścili by żeby był efekt migania jasno-ciemno. Zarządy dróg krajowych i 
wojewódzkich zwracają na to uwagę. 

P. Gromny – zdarzają się przypadki, że na jednym słupie już się zaświeca lampa a na drugim 
przykładowo dopiero za pół godziny się zaświeci.

P. Kutyła – jest to wszystko regulowane astronomicznie ale może być jakiś błąd w urządzeniu. Są to
wszystko rzeczy, które są awaryjne.

P. Fortuna – część zegarów macie z czujką zmierzchu czyli one nie patrzą na godzinę wschodu czy 
zachodu słońca tylko jak się robi ciemno to się zapalają.

P. Kutyła – w ramach umowy na konserwację jesteśmy w trakcie wymiany wszystkich zegarów na 
te nowoczesne tak, że sukcesywnie będzie to wymieniane i nie powinno być już tych różnic.

P. Golba – czy jest możliwość zamontowania lampy jeżeli sobie mieszkaniec zakupi

P. Kutyła – jest taka możliwość tylko trzeba jakąś standaryzacje przyjąć żeby sobie nie wymyślał 
jakiejś nie typowej oprawy. Zakup po bezpośredniej konsultacji z nami. Za pośrednictwem gminy 
my podamy jaki typ i żeby tego się trzymać.

P. Wójt – może ja na to odpowiem. Bo proszę Państwa jeśli dopuścimy taka możliwość, że 
mieszkaniec sobie kupuje lampę to wszyscy mieszkańcy, którzy mają słup u siebie będą chcieli. Nie
może być tak, że jednemu się zgodzimy a drugiemu nie, bo na jakiej zasadzie.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?

P. Soja – w miejscowości Zofiówka jest parę słupów, które idą przez pola tam nie ma nikogo a jest 
dom przy drodze powiatowej i tam nie ma oświetlenia. Jakoś zmienić żeby szły przy drodze i była 
możliwość założenia oświetlenia

P. Fortuna – te jest ten budynek pomiędzy Orzelcem a Zofiówką/

P. Soja – tak

P. Fortuna – tam nie przewodu i trzeba by było gdzieś 500 metrów przewodu plus dobudowa 2 
słupów energetycznych wzdłuż drogi a nie przez pola i tam powiesić



P. Kutyła – może jeszcze poinformuję, że jeśli chodzi o modernizacje to cały czas robimy w jakimś 
tam stopniu na każdej gminie. Niskie napięcie też mamy przewidziane tak jak Rejterówka, 
Zofiówka jest w kiepskim stanie i jest przewidziane na 2019-2020 rok dokumentacja.  
Modernizacja będzie polegała na wymianie wszystkich słupów i przewodów.

P. Kowalska – a na Słupcu jest przewidziana wymiana słupów?

P. Kutyła – Słupiec Tarnowce jest przewidziana wymiana słupów, tam były wahania napięcia jest na
ukończeniu dokumentacja także w tym roku w IV kwartale powinna ruszyć wymiana.

P. Kowalska – tylko tam?

P. Kutyła – na razie tylko tam, i jeszcze w Łubnicach w obszarach leśnych mamy mieć w tym roku 
dokumentację na skablowanie tego odcinka.

P. Witek – w Wilkowej tez jest kilka takich słupów nadających się do wymiany

P. Kutyła – Wilkowa podobnie jak Zofiówka jest przewidziana do wymiany. Wydaje mi się, że w 
2020 roku powinny fizycznie roboty się zacząć w Wilkowej i jeszcze w Wolicy.

P. Przew. – ja mam taka prośbę Panie Dyrektorze, że jeśli przystępujecie do jakiegoś projektu czy 
modernizacji linii to dobrze by było żeby wcześniej skonsultować z mieszkańcami tymi gdzie 
przebiega linia. Chodzi o to żeby przy tej inwestycji przesunąć słup, który przeszkadza, utrudnia 
rolnikowi prace a jak już jest projekt zrobiony to już później nie można tych rzeczy zrobić.

P. Kowalska – ja wcale nie musze się zgodzić żeby w tym samym miejscu taki słup był.

P. Kutyła – do każde właściciela działki, na której istnieje ta linia dociera pełnomocnik uzgadnia z 
właścicielem i podpisują umowę. Nie robimy tak, że nam się tak podoba. Nasz pełnomocnik 
dociera do każdego właściciela i podpisuje umowę porozumienia wraz z załącznikiem graficznym, 
na którym jest wskazana nowa trasa.

P. Przew. – a jeśli jest linia stara

P. Kutyła – jeśli jest stara to również jest projekt i nasz pełnomocnik musi dotrzeć do właściciela 
działki. Jedyny  przypadek kiedy nie pytamy właściciela to przy awarii, jeśli słup się złamie np. w 
czasie wichury to wymieniamy żeby przywrócić zasilanie.

P. Przew. – proszę Państwa proszę pytać w różnych sprawach jeśli chodzi o oświetlenie uliczne. 
Ponieważ wiadomo, że my dzisiaj nie podejmiemy decyzji w tym temacie ale żebyśmy mieli pełna 
wiedzę jeżeli będziemy mieli komisje i będziemy rozstrzygać te sprawy to po prostu będziemy mieć
łatwiej. Teraz mamy Panów, którzy na wiele pytań nam mogą odpowiedzieć i wyjaśnić wiele 
rzeczy.

P. Kozioł – moja wieś z funduszy sołeckiego sobie ustaliła parę lamp dodatkowych dla podniesienia
bezpieczeństwa przy krajówce. Czy mogą to być lampy ledowe?

P. Kutyła – mogą być lampy ledowe. Tylko prosiłbym zgłosić do przedstawicieli gminy żeby z nami
się skonsultować bo my mamy teraz też wymieniamy na lampy ledowe na terenie Łubnic jest 
przewidziana wymiana



15 szt. i prosiłbym żeby to były tego samego typu. Prosiłbym tez żeby te 15 szt. Nie rozrzucać po 
terenie całej gminy tylko żeby były w jednym ciągu to widać efekt jak te oprawy świecą, jak jest 
wtedy widno.

P. Motyl – jak ktoś ma licznik dwutaryfowy i chciałby zmieć na jednotaryfowy to co trzeba zrobić?

P. Kutyła – do Rejonu Energetycznego do Staszowa złożyć podanie, że chce Pan z tego 
zrezygnować podając numer klienta i numer telefonu, żeby można się skontaktować, żeby był Pan 
na miejscu.

P. Kozioł – jeśli ma ktoś sprawę reklamacji płatności to do Staszowa czy do Tarnobrzegu?

P. Kutyła – na rachunku jest numer na infolinię i tam trzeba dzwonić. Można tez sobie założyć 
swoje konta przez komputer i tam sprawdzać.

P. Golba – jeśli ktoś się buduje i chciałby słupa przesunąć to jakie są procedury i kto ponosi koszty?

P. Kutyła – u nas nazywa się to kolizją i niestety kolizje usuwa na własny koszt ten który jest tym 
zainteresowany.

P. Bolon – pod jaki numer najszybciej zgłosić awarie oświetlenia ulicznego?

P. Kutyła – 991

P. Bajor – w Orzelcu Małym jest przechylony słup, czy to będzie usunięte?

P. Fortuna – tak, zaplanowany jest na maj.

P. Kutyła – takie zgłoszenia są u nas weryfikowane i jeżeli to nie jest pilne to jest usuwane planowo.

P. Bajor – nie wiem czy to nie jest pilne bo tam dochodzi linia do domu a mam wrażenie, że on 
coraz bardziej się przechyla.

P. Kutyła – zweryfikujemy ta informacje i postaramy się jak najprędzej naprawić.

P. Kozioł -  jeżeli są zakrzaczenia dosyć wysokie to należy to chyba do obowiązku Rejonu?

P. Kutyła – jeśli stwarza zagrożenie to od nas brygady jeżdżą i wycinają. My nie jesteśmy 
instytucją, która wycina drzewa tylko podcina gałęzie, czyli to co jest niebezpieczne.

P. Przew. – jeśli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości proszę pytać. Nie widzę. Wobec czego 
zamykam ten temat. Ogłaszam 15 minut przerwy.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Projekt 
był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.



P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VI/31/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok                                                                                   
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łubnice na lata 2019-2023. Projekt był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o 
przedstawienie opinii komisji.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu.

P. Kozioł  - w dziale 730  administracja co to jest?

P. Skarbnik – Urząd Wojewódzki daje dotacje na zadania zlecone.

P. Przew. – czy są jeszcze pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VI/32/19
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023                               
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.

Projekt był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.

P. Gromny – opinia pozytywna



P. Bąk opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. 

P. Kozioł – czy fundusz będzie na tym samym poziomie

P. Przew. – nie zmienialiśmy podatku to raczej będzie na tym samym poziomie. Czy są jeszcze 
pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VI/33/19
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz 
sołecki.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

 

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 wynagrodzenia 
za inkaso.

P. Kozioł – gratulacje dla nowych sołtysów

P. Przew. – tak gratulacje dla nowych ale i dla tych co byli i zostali ponownie wybrani. Czy są 
pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VI/34/19
w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad.6

 

Brak interpelacji.



 

Ad. 7

 

Brak odpowiedzi na interpelacje.

 

Ad. 8

 

P. Wójt – ja również chciałam złożyć jeszcze raz wszystkim nowo wybranym sołtysom na kolejną 5
letnia tym razem kadencję. Liczę na dobra współprace i myślę, że wspólnie uda nam się wile rzeczy
zrobić. Sołtysi są najważniejszym ogniwem w tej naszej lokalnej demokracji i większość zadań, 
które są realizowane na terenie sołectwa spoczywa na barkach sołtysów. Za to wam serdecznie 
dziękuję i życzę dużo sił, wytrwałości i zdrowia na kolejne 5 lat. Jeszcze jedna dobra wiadomość 
jaka uzyskałam od Panów z Rejonu Energetycznego będzie przebudowa linii energetycznej w 
miejscowości Zalesie.

Wpłynęło pismo ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie strajku, z prośbą o 
przedstawienie go na sesji co niniejszym czynię. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które zawiera deklaracje na rzecz Edukacji Przyszłości. Zawiera opis tego co zostało 
zrobione i odnosi się również do tych elementów, które w przyszłości będą realizowane.

 Na terenie naszej gminy wszystkie 4 szkoły podstawowe zadeklarowały udział w strajku. Jeśli nie 
dojdzie do porozumienia to strajk rozpocznie się 8 kwietnia a egzaminy 10, 11 i 12 kwietnia w 
Gimnazjum i w następnym tygodniu  ośmioklasiści. Zastanawiamy się w jaki to przeprowadzić. 
Wytyczne co do przeprowadzenia egzaminów na pewno będą natomiast jeżeli chodzi o 
zabezpieczenie opieki dla dzieci nie będzie to łatwą sprawą. Dzieci mogą pozostać w domu ale 
placówki będą czynne i opieka będzie. Kolejna informacja – dostaliśmy jeszcze promesę na 2 drogi 
w Wolicy i w Czarzyzny. Nie wiem jak to jest wybierane. Jak Państwo pamiętają pod koniec roku 
szeregowaliśmy według hierarchii potrzeb te zadanie nie idzie to po kolei. W sumie będą 4 drogi z 
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, które drogi jeszcze
są do zrobienia to można sobie sprawdzić w referacie inwestycji. Tak jak już wielokrotnie mówiłam
nie wszystkie drogi zgłoszone są pozytywnie zweryfikowane. Jest jeszcze jedna sprawa bo takie 
pytania też pytania, że są przebudowy i remonty. Jeżeli jest przebudowa to droga musi spełniać 
kryteria drogi gminnej, czyli pas jezdni musi wynosić 3,5 m i jeśli jest zmiana nawierzchni to też 
musi być przebudowa.

P. Przew. – są pytania w tym temacie? Nie widzę. Proszę Pana Sekretarza o zabranie głosu.

P. Sekretarz – dostaliśmy takie pismo, które zaprasza radę gminy na szkolenie dotyczące rozwoju 
systemu opieki nad dziećmi do lat 3.są to szkolenia całkowicie bezpłatne i odbywają się w różnych 
miejscowościach.

P. Przew. – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, wolne wnioski?

P. Bolon – kto decyduje o tym czy to jest przebudowa drogi czy remont?



P. Wójt – o tym decydują przepisy prawa budowlanego. W zależności od tego jaki jest stan drogi 
obecnie i co chcemy robić to wtedy jest albo przebudowa albo jest remont. Jeżeli jest zmiana 
nawierzchni to wtedy musi być zapisane jako przebudowa i wtedy tez inaczej jest wykonywana 
dokumentacja inny projekt jest przy przebudowie a inny przy remoncie. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w pokoju inwestycji.

P. Bolon – no dobrze ale jak część drogi jest w asfalcie to chyba ona spełnia wymogi pod asfalt?

P. Wójt – jeśli proszę Państwa jest kładziony asfalt na asfalcie to wtedy jest remont.

P. Bolon – ale jeżeli dany odcinek drogi pół ma asfaltu to znaczy chyba, że na dalszej części tez się 
kwalifikuje pod asfalt?

P. Wójt – Pani Radna zresztą to do wszystkich bardzo proszę takie szczegółowe informacje 
dopytywać się w inwestycjach. Jeżeli wiadomo, że chodzi o konkretną drogę to wszystkiego się 
można tam dowiedzieć.

P. Bolon – czy my będziemy korzystać z Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach 
Lokalnych?

P. Wójt – nie wiem proszę Państwa. Tam jest określona punktacja i nie jest określone dokładnie 
dofinansowanie, jest do 80% ale raczej jest mało prawdopodobne żeby to było 80% czyli trzeba by 
dopłacać z budżetu więcej. My mamy jeszcze sporo dróg, które są zniszczone w wyniku nawalnego
deszczu. Na nie będziemy korzystali z środków na usuwanie klęsk żywiołowych i tam poziom 
dofinansowania jest 80%. Tych dróg jest sporo do zrobienia. Jeśli będzie następna komisja to 
jeszcze przedyskutujemy czy składamy bo wydaje mi się, że finansowo nam się nie opłaca składać 
wniosku do funduszu samorządowego jeżeli ta droga jest ujęta jako zniszczona w wyniku klęsk 
żywiołowych. Trzeba jeszcze przygotować, które drogi by się kwalifikowały żeby uzyskać 
punktację, bo składać wniosek tylko po to żeby składać kiedy wiadomo, że tych punktów nie 
otrzyma to nie ma sensu. Na przykład to co Państwo podawaliście bezpieczeństwo na drogach to 
jeśli ta droga jest w tym programie uzyskuje 8 punktów. Jeśli się złozy wniosek na drogę, która nie 
jest w tym programie to szansy na dofinansowanie nie ma. Jeśli chodzi o to co żeście Państwo 
podawali to z dróg powiatowych zostało uznane skrzyżowanie w Wilkowej a z dróg gminnych 
droga Zofiówka -Zalesie.

P. Przew. – ktoś jeszcze? Ja jeszcze chciałbym żeby komisja zajęła się tematem jeśli chodzi o 
wynagrodzenia sołtysów. Dużo mieszkańców płaci sobie albo w banku albo przez internet i żeby 
rozważyć żeby można to zaliczać na poczet sołtysa bo i talk musi iść roznieść decyzje i idzie za tym
podatkiem i okazuje się, że podatek jest już zapłacony. Sołtysi nie dostają z tego tytułu prowizji bo 
wiadomo, że w tej chwili prowizja jest tylko od tego co się pobiera. Jak by ten temat Panie 
Przewodniczący na komisji rozważyć.

P. Adaś – przecież mówiliśmy, że powrócimy do tematu diet dla sołtysów

P. Kowalska – prowizji nie ma możliwości wypłaty z całości tylko z tego zainkasowanego.

P. Skarbnik – nie ma możliwości innego naliczania tylko ewentualnie można zwiększyć dietę.

P. Motyl – jak nie ma możliwości jak w innych gminach jest taka możliwość?

P. Wróbel – nie, sołtysi są na ryczałcie



P. Motyl – są na ryczałcie ale prowizje mają liczona z całej książki i to uchwalają radni

P. Kowalska – już w Szydłowie tak uchwalili i uchylili im uchwałę. Według przepisów nie da się z 
całej książki tylko od zebranych.

P. Przew. – na pewno będzie to przedmiotem obrad komisji. Czy są jeszcze pytania?

P. Oleś – na poprzedniej radzie padła propozycja, że jak będą te komisje objazdowe żeby taki 
przedstawiciel danej miejscowości sołtys czy radny mógłby jeździć z tą komisja jako po prostu 
dołączony. Chodzi o drogi powodziowe jak przyjeżdżają z województwa, żeby radni powrócili do 
tego tematu.

P. Kozioł – rozmawialiśmy na ten temat na komisji

P. Wójt – skierujemy zapytanie pisemne do Urzędu Wojewódzkiego. Dlatego, że jak przyjeżdżają 
przedstawiciele oni tez proszę Państwa mają wiele tych dróg. Komisja Gminna z reguły więcej 
widzi tych zniszczeń natomiast oni weryfikują, jeżeli wyrażą taką zgodę żeby w tych komisjach 
weryfikacyjnych uczestniczył czy to sołtys czy radny to ja nie widzę żadnych przeciwskazań żeby 
tak zrobić. Natomiast musi być z ich strony zgodo bo to generalnie jest to komisja, która jest 
powoływana przez Wojewodę. Tam innych osób w tej komisji nie ma. Jeżeli w roli obserwatora 
wyraża zgodę to nie ma problemu. Tak, że odpowiemy po otrzymaniu odpowiedzi.

P. Oleś – chodzi jeszcze o lustro przy drodze mieszkańcy zgłaszają

P. Bolon – sprawa lustra jest już załatwiona.

P. Oleś – chodzi mi o tę drogę powiatową, czy była zgłaszana do programu bezpieczni plus i kto ja 
zgłaszał?

P. Wójt – tak była zgłaszana. Myśmy zgłaszali. Tak jak powiedziałam z dróg gminnych została ujęta
tylko droga Zofiówka –Zalesie, natomiast z dróg powiatowych tylko skrzyżowanie w Wilkowej.

P. Oleś – a z powiatu była zgłaszana?

P. Wójt – z powiatu nie wiem ale pewnie też była zgłaszana.

P. Przew. – myśmy zgłaszali wiele tych niebezpiecznych ale tylko 2 ujęli.

P. Wójt – to Urząd Wojewódzki kwalifikował do tego programu.

P. Bąk – powiat zgłaszał też skrzyżowanie z krajówka i tez nie ujęli.

P. Przew. – czy  jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego dziękuję bardzo wszystkim. 
Zamykam dzisiejsze obrady.

 

Sesja trwała 2 godz. 15 minut.

 



Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


