
PROTOKÓŁ Nr V/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 23 lutego 2015 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 

  

Przyjęto protokół z poprzedniej sesji. 

  

Proponowany porządek obrad:  

  

1.     Spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych oraz Zarządu Dróg Powiatowych. 

2.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów. 

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów. 

5.     Informacja Wójta Gminy o bieżącej pracy między sesjami. 

6.     Sprawy różne i interpelacje. 

  

  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 1 

  

P.Przew. – ponieważ radni zgłaszali problemy związane z gospodarką wodami i zagrożeniem 

powodziowym zaprosiłem na dzisiejsza sesję przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Zarządu Dróg Powiatowych, proszę o zabranie głosu 

Panią Kierownik z ŚZMiUW. 

P. Kierownik – są robione plany gospodarki wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Polega to na tym, że nanosi się obszary zagrożone . w tej chwili trwają konsultacje społeczne 

od 22.12.2014 roku do 22.05.2015 roku. w Orzelcu Dużym był zgłaszany problem, były 

przeprowadzone pomiary i rzeczywiście taka potrzeba jest ale dopiero po zatwierdzeniu  

planu zarządzania ryzykiem powodziowym, co ma nastąpić do końca tego roku. dopiero po 

zatwierdzeniu tego planu będziemy mogli robić tego typu inwestycje. Stare plany regulacji 

Kanału Strumień zostały do tego planu zgłoszone, one tam są. To co jest robione to tylko 

dlatego, że były już projekty i tak na siłę żeśmy to wcisnęli a tak to dopiero po zatwierdzeniu 

planu.  

P. Przew. – jak była robiona koncepcja to myśmy zgłaszali po konsultacjach społecznych z 

mieszkańcami wszystkie zaniżenia ale to nie było wzięte pod uwagę. Chcieliśmy żeby 

projektant przyjechał na miejsce ale nie chciał. 

P. Musiał przedstawiciel ŚZMiUW – projektant bierze odpowiedzialność za projekt, to co 

zgłaszali mieszkańcy to mamy wszystko zapisane w koncepcji. 



P. Kierownik – nie jest powiedziane czy będą wały budowane , bo do tego trzeba zrobić 

analizę czy jest sens budowy wału, trzeba zrobić analizę. W tej chwili jest to robione na 

symulacjach komputerowych gdzie wszystko będzie pokazane jak woda się rozlewa. 

P. Przew. – my to wszystko rozumiemy ale jaki był sens budowy wału po jednej stronie, jak 

po drugiej stronie jest zaniżenie. Woda z jednej strony dochodzi do wału a z drugiej strony już 

zalewa gospodarstwa. Druga sprawa to zniwelowanie śluzy, za każdym razem zalewa drogę i 

pola uprawne. 

P. Musiał – jeśli chodzi o wał to były takie różne rozwiązania brane pod uwagę, że może z 

konserwacji, ale niestety nie da się tak zrobić dopiero można jako inwestycję po 

zatwierdzeniu planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

P. Kierownik – Kanał Strumień to nie jest ciek naturalny tylko kopany i ma bardzo mały 

spadek, dlatego to się tak szybko zamula i stwarza zagrożenie powodziowe. Jak już zostaną 

zatwierdzone plany to gminy będą miały 30 m-cy na zatwierdzenie Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. W tej chwili nie bierze się pod uwagę zalewania łąk i gruntów ornych tylko 

budynki mieszkalne. 

P. Przew. – śluza przy moście w Orzelcu Dużym jest źle zrobiona, jest za blisko mostu i nie 

da się zjechać z mostu np. ciągnikiem z przyczepą żeby dojechać do tych pól, tylko trzeba by 

jechać gdzieś zawrócić i wjechać na tą drogę z drugiej strony. Druga sprawa to jest droga 

dojazdowa do pól tam gdzie teraz robicie inwestycję. Droga była ale teraz została 

zlikwidowana i nie zaplanowana do zrobienia. 

P. Musiał – nie jest mi znana sprawa śluzy – sprawdzę. Droga od mostu nie jest w projekcie 

ujęta. 

P. Kierownik – jak była droga to ją zrobimy. 

P. Sekretarz – z planami to myśmy już wiele przeszli, miały być poldery to w tej chwili już 

nie poldery ma być coś innego. Teraz jest zabezpieczenie górnej Wisły ale nasza gmina w 

środku była ujęta jako akceptowalna w takim stanie w jakim jest. 

P. Przew. – chodzi jeszcze o konserwację Strugi Beszowskiej. 

Przedstawiciel ŚZMiUW – na 2015 rok jest zaplanowana konserwacja. Środki są 

zaplanowane ale wchodzi tu ochrona środowiska i Dyrektor daje nam pozwolenie tylko na 2 

m-ce na prace od sierpnie do października. 

P. Bryk – chciałem zauważyć, że regulacja tej strugi jest robiona do Beszowej a w Beszowej 

nic nie jest robione. 

Przedstawiciel ŚZMiUW – teraz się nie prowadzi regulacji rzek tylko zostawia się w stanie 

naturalnym 

P. Kierownik – jak projektant będzie się zgłaszał do Was to musicie taki wniosek zgłosić ale 

tylko jako koryto hydrauliczne 

P. Bryk – to na czym polega konserwacja jak nie na korytowaniu, 6 lat temu pisałem i nic 

Przedstawiciel ŚZMiUW – nowego koryta to my Panu nie wykopiemy możemy tylko wyciąć 

krzaki i odmulić koryto istniejące. 

P. Bąk – czy planujecie konserwację Kanału Strumień, woda się zatrzymuje 

Przedstawiciel ŚZMiUW – konserwacja będzie robiona 

P. Przew. – spiętrzenia to robią bobry 

Przedstawiciel ŚZMiUW – problem bobrów to jest na całym województwie. Za bobry są 

odszkodowania , trzeba złożyć wniosek do Marszałka. 

P. Kwiecień – sprawa ciągnie się od 2006 roku, była mowa , że jak rolnicy usuną drzewa to 

będzie zrobione, teraz piszecie, że nie zrobicie przepustów bo nie było ujęte w planach z lat 

60-tych i jest nie ekonomicznie. 

P. Musiał – rów został wyczyszczony, przepusty nie są ujęte w ewidencji u Marszałka i my 

nie możemy ich robić 

P. Kierownik – żeby założyć przepust to trzeba projekt i pozwolenie na budowę. 



P. Nogacki – chodzi mi o przepust pod drogą powiatową na Strudze Beszowskiej 

P. Kierownik – prawdę mówiąc nie znam sprawy ani nie wiem jak to wygląda w terenie 

P. Dyrektor – przepust pod drogą jest o odpowiedniej średnicy i założony zgodnie z 

projektem. Jest to przepust w ciągu rzeki więc my za niego nie odpowiadamy. Ewentualnie 

jak Pani Kierownik nie zna sprawy to możemy podjechać na miejsce zobaczyć jak to wygląda 

i zastanowić się  jak rozwiązać ten problem. 

P. Gromny – Słupiec Tarnowce trzecia droga bobry ścinają drzewa i robią nory w wale 

wiślanym, wcześniej był problem z lisami teraz z bobrami. 

P. Musiał – z lisami daliśmy radę, nie wiem jak będzie z bobrami bo one są pod ochroną 

P. Klimczak – jak będą robione wiosenne przeglądy to przy okazji przejrzeć też Kinetę. Przy 

pogłębianiu była usunięta ziemia i nie jest rozgarnięta. 

P. Wójt – chodzi tu konkretnie o grunt Pani Barbary Kobos, gdzie pozostały zwały ziemi nie 

zniwelowane. Wydajemy olbrzymie pieniądze na prace planistyczne, za te pieniądze to już by 

były nasze problemy rozwiązane. Trzeba szukać takich rozwiązań żeby pominąć te wszystkie 

koncepcje i plany. 

Czy jest brana pod uwagę budowa przepompowni w Łyczbie. 

P. Kierownik – ja po raz pierwszy słyszę o przepompowni. Sama przepompownia to nie zdaje 

egzaminu bo jest różnica ciśnień. 

P. Wójt – ja mam prośbę żebyśmy przynajmniej jednym głosem mówili w pewnych 

sprawach. Były koncepcje polderów i już ich nie ma, teraz znowu jakieś inne plany. 

P. Kierownik – poldery były hipotetyczne, żeby nie budować wałów do nieba. W tym 

momencie będziemy zlecać zrobienie analizy zagrożenia Kanału Strumień , projektanci będą 

się do was zgłaszać to wtedy wszystkie te wnioski im proszę zgłaszać. 

P. Oleś – jak sytuacja z wywłaszczeniami np. na Budziskach 

P. Musiał rozpoczniemy procedurę wykupywania, są to sprawy stare na chwilę obecną nie 

mamy środków na wykupienie 

P. Kierownik – natomiast wykupienie pod Kanał Strumień będzie tylko czekamy na 

odpowiedź z Ministerstwa. 

  

Ad. 2 

  

P. Przew. – odbyły się już w każdej miejscowości wybory sołtysów i rad sołeckich. 

Serdecznie gratuluję wszystkim nowo wybranym sołtysom.  

Nam pozostało zatwierdzić sołtysów jako inkasentów podatków, zapoznam teraz z treścią 

uchwały. 

Nikt nie wniósł pytań i uwag do uchwały. 

Uchwała Nr V/11/15 

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały 

P. Bryk – jak to rozumieć 

P. Wójt – jak wiecie obsługę finansową szkół prowadzą panie z referatu księgowości. Żeby 

nadal mogły to robić i żeby szkoły nie musiały każda sobie zatrudniać księgowej musimy 

podjąć taką uchwałę. 

Uchwała Nr V/12/15 



w sprawie  zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

prowadzonych szkół i przedszkoli. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – sprawa była poruszana na komisjach, dotyczy to przedłużenia dzierżawy komisje 

wyraziły zgodę, pozostało podjąć stosowną uchwałę. 

Uchwała Nr V/13/15 

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

  

Ad. 5 

  

P. Wójt – ostatni okres był bardzo burzliwy ponieważ odbywały się zebrania wyborcze  

sołtysów i rad sołeckich. Uczestniczyłam również w zebraniach sprawozdawczych straży, 

posiedzeniach komisji ponadto w Konwencie Wójtów i Burmistrzów. 

Jak pamiętacie prowadziliśmy rozmowy na temat obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia 

ulicznego, okazuje się że Rejon Energetyczny chętnie nam odda oświetlenie ale za 

odpłatnością. Myśmy go zrobili i przekazali im na stan nieodpłatnie bo wtedy nie było innej 

możliwości a oni teraz chcą nam to sprzedać. 

Uczestniczyłam również w konferencji dotyczącej programów unijnych, które miały być 

realizowane od 2014 roku. Miały być duże pieniądze a okazuje się, że nie są znowu takie 

duże. Wnioski będzie można składać dopiero w II połowie tego roku i jeszcze nie wiadomo 

na jakie działania. 

Odbyły się przetargi na rumosz, kamień i transport ale nie są jeszcze rozstrzygnięte, bo są 

prowadzone postępowania wyjaśniające. Odbył się również przetarg na przydomowe 

oczyszczalnie i została już podpisana umowa. Nie wiem co będzie dalej z przydomowymi 

oczyszczalniami bo są jeszcze chętni ale my generalnie nastawiamy się na kanalizację, ale jak 

będzie dużo chętnych to może wystąpimy jeszcze z wnioskiem jeśli będzie taka możliwość. 

Rowy melioracyjne nie są robione bo czekamy na ustawę, póki co nie jest to jeszcze nasze 

zadanie i nie możemy ich robić. Przepisy są jakie są ale musimy je respektować. 

  

Ad. 6 

  

P. Przew. – ponieważ na zebraniach wyborczych padało dużo pytań na temat pracy ośrodków 

zdrowia pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszą sesję Kierownika NZOZ żeby nam wyjaśnił 

te kwestie. 

P. Golba – chciałem zapytać o ośrodek w Gacach, czemu nie jest czynny w sobotę 

P. Kierownik – zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej fundusz kontraktuje od 

poniedziałku do piątku w dni robocze natomiast w sobotę, niedzielę i inne święta to trzeba się 

zgłaszać tam z kim fundusz zakontraktuje usługę. 

P. Kowalska – jeśli chodzi od poniedziałku do piątku niby pisze, że do 18-tej jest pielęgniarka 

ale zastrzyku nie da 

P. Kierownik – są zastrzyki, które mogą być podawane tylko w obecności lekarza i są takie 

które mogą być podawane tylko w szpitalu. 

P. Kowalska – to w takim razie po co pielęgniarka ma dyżur do 18. 



P. Kierownik – bo ośrodki mają być czynne do 18-tej 

P. Wójt – ale jak nie ma lekarza to po co pielęgniarka 

P. Kierownik – zgodnie z kontraktem od 8-18 jest pielęgniarka, w Łubnicach oprócz czwartku 

jest lekarz w tych godzinach a w Gacach w czwartek jest lekarz od 8-18. Jest duża różnica w 

pacjentach zapisanych do ośrodków dlatego też są mniejsze środki. 

P. Wójt – czy w kontrakcie jest przewidziana pielęgniarka środowiskowa i co do niej należy 

P. Kierownik – jest, ma wykonywać polecenia lekarza, daje zastrzyki w domu, pobiera krew, 

mierzy glukozę, wizyty patronażowe. 

P. Klimczak – czy nie można by zatrudniać specjalistów, żeby przynajmniej raz w tygodniu 

przyjmowali 

P. Kierownik – specjalistka i szpitale są w gestii powiatu i tram na ten cel dostają kontrakty, 

ale jak Iwecie trzeba czekać w kolejkach. Jedynie pacjenta podejrzanego o chorobę 

onkologiczną można rejestrować on-line.  

P. Klimczak – sprawa sobót, kategorycznie nie może być otworzony ośrodek 

P. Kierownik – w ramach uwarunkowania prawnego nie. 

P. Klimczak – a ile by kosztowało dodatkowe zatrudnienie 

P. Kierownik – w tej chwili nie mogę odpowiedzieć bo to się wiąże z wieloma sprawami. 

P. Gromny – czy byłaby możliwość zatrudnienia kardiologa 

P. Kierownik – w ramach ubezpieczenia nie, a prywatnie nikt nie chce otwierać praktyki 

dodatkowej  

P. Golba – czy nie można by w tych godzinach co jest nieczynny ośrodek do ambulatorium do 

Połańca zamiast do Staszowa 

P. Kierownik – nie wiem na jakich zasadach działa ambulatorium w Połańcu ale NFOZ na 

pewno nie płaci tylko ma kontrakt ze Staszowem. 

Ja mam jeszcze problem bo budynek w Łubnicach jest nie przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych i będzie problem z podpisaniem w następnych latach kontraktu z NFOZ 

P. Przew. – czy nie lepszym rozwiązaniem by był podest z wózkiem. 

P. Kierownik – takie rozwiązanie dobre by było w Gacach, mnie natomiast bardziej zależy na 

Łubnicach bo tu jest więcej pacjentów i jest stomatologia. 

P. Przew. – jeśli nie ma więcej pytań to dziękuję Panu Kierownikowi za wyjaśnienia.  

Następnie Przewodniczący przedstawił pismo w sprawie wytypowania przedstawiciela do 

pracy w Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie jednocześnie wyjaśniając, że pismo przyszło po przekazaniu 

materiałów na sesję dlatego też nie było  w nich projektu stosownej uchwały. 

Radni zadecydowali, żeby przedstawicielem była Pani Wójt na co wyraziła zgodę. 

  

  

  

Uchwała Nr V/14/15 

w sprawie  wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu  Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Staszowie 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

P. Gromny – kiedy wchodzą z oczyszczalniami 

P. Wójt – już jest umowa podpisana, firma może wchodzić ale myślę, że to będzie na wiosnę. 

P. Bąk – czy można wycinać te uschnięte drzewa przy świetlicy w Przeczowie 

P. Wójt – proszę pytać Panią Marcinek, ba na tą chwilę nie wiem czy przyszło pozwolenie z 

powiatu. 



P. Przew. – zapoznał z pismem  ( w załączeniu ) z KRUS w sprawie konkursu 

„ Bezpieczne gospodarstwo rolne” z prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników.  

Następnie przedstawił pismo z GDDKiA ( w załączeniu), które otrzymał Radny Klimczak. 

P. Klimczak – ja nie wysyłałem pisma tylko byłem osobiście u dyrektora, nawet nagrałem 

TIR-a jak pędzi przez krzyżówkę. On podpisywał pisma ale nie bardzo znał sprawę, obiecał 

że rozezna i postara się pomóc. 

P. Paruch – miał powstać Internet szerokopasmowy co z tym 

P. Sekretarz – w tej chwili kładą główną sieć, do tego muszą się zgłosić operatorzy, którzy 

będą chcieli rozprowadzać sieć po gminie. 

P. Klimczak – szkolenie Komisji Rewizyjnej czy tylko może RIO czy inne firmy też 

P. Skarbnik – RIO bo oni dają też druki i wytyczne 

P. Wójt – ponieważ tak jak w każdej firmie są różne druki, to staramy się uczestniczyć w 

szkoleniach z RIO żeby być na bieżąco z tym co wymaga RIO. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  

  
 


