
PROTOKÓŁ Nr XIII/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 29 października 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 

  

Porządek obrad: 

  

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał budżetowych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z 

dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych 

dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

7. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice za 2014 

rok. 

8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski i informacje 

  

  

Ad.1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 3 

  

P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy 

P. Klimczak – czy wiadomo o jakiej wydajności będzie ta pompa 

P. Wójt – tak, od 50-200m
3
/h, produkują też większe ale po konsultacjach ze strażą i 

rozmowach z producentem doszliśmy do wniosku, że taka będzie wystarczająca 

P. Karwasiński – rozumiem, że razem z agregatem są zamówione również węże 

P. Wójt – tak, jest cały wózek z osprzętem 

P. Przew. – czy są jeszcze pytania do tej uchwały, nie widzę wobec czego przegłosujmy  

Uchwała Nr XIII/47/15 



w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XIII/48/15 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2018. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Staszowskiego. 

P. Skiba – składam wniosek o nie podejmowanie tej uchwały. Nie było konsultacji społecznej 

w tej sprawie. U nas na wiosnę Pani Wójt wstała i poprosiła o zgłaszanie dróg do 

schetynówek a tutaj nic. Jakby zapytali gdzie radni chcą a nie narzucać nam. Sam bym zgłosił 

od szkoły w Budziskach do remizy, bo tam aż się prosi żeby zrobić. Jak się zwracam do nich 

o zrobienie to piszą, że nie mają pieniędzy. Teraz robią dróg e tylko dla kogo, bo większy 

ruch jest w Budziskach. Jestem zawiedziony też współpracą ze starostwem poprzedniej 

kadencji, robili basen, ściankę wspinaczkową zadłużyli powiat a teraz wyciągają ręce do 

gmin. Traktowanie nas, że robi się bez konsultacji, tak Panowie Radni Powiatowi powinni 

wcześniej powiadomić a nie dzisiaj stawiać nas pod ścianą bo do jutra jest wniosek a jak nie 

damy to wniosek pada. Widzą, że mamy nadwyżkę to wyciągają rękę po wszystko to pomnik 

to droga, najlepiej podzielić tę nadwyżkę na wsie zrobić co kto chce żeby jej nie było. 

P. Adaś – nie chodzi o to żeby we wsi było ładnie tylko żeby odwodnić, bo wystarczy 2 dni 

deszczu i w domach stoi woda 

P. Bąk – proces przygotowawczy trwał około roku, idzie to z inwestycyjnych nie 

remontowych. Wniosek jest nie tylko na naszą gminę, tylko na wszystkie gminy z powiatu 

oprócz Osieka. Powiat też do tej drogi dokłada 

P. Skiba – ale to jest Wasze zadanie nie nasze 

P. Bąk – ale Starosta tą drogą nie będzie jeździł tylko Pan 

P. Bryk – kto tą drogę wybrał 

P. Skiba – ja tą droga będę jeździł ale w Budziskach są wykopane rowy, które są już bardzo 

głębokie i niebezpieczne a nadal woda na polach stoi 

P. Klimczak – mieliśmy Komisję Rewizyjną, byliśmy w szkole na Budziskach, mieliśmy 

okazję zobaczyć te odcinki. Odcinek w Budziskach jest jak najbardziej zasadny a w 

Czarzyzny zrobić tylko odwodnienie bo droga nie jest zepsuta 

P. Bąk – chodzi mi w dalszym ciągu o te pieniądze, Powiat też dofinansowuje do gminy np. 

pompa 50 tys. zł 

P. Gromny – myśmy tez mieli posiedzenie komisji i byli wszyscy za przeznaczeniem środków 

na zrobienie tej drogi. 

P. Kowalski – bardzo proszę o uspokojenie emocji i zabieranie głosu pojedynczo 

P. Bryk – owszem na komisjach coś ustalamy to nie jest wiążące 

P. Kwiecień – sedno sprawy jest w tym, że my się dowiadujemy za późno, powinniśmy 

wcześniej wiedzieć a nie w ostatniej chwili teraz to już musimy podjąć uchwałę 

P. Oleś – jak wiedzieliście od roku to dlaczego nikt nam nie powiedział, że są takie plany. 

Pojechalibyśmy do powiatu żeby zrobili ten odcinek w Budziskach a nie w Czarzyzny 

P. Bąk – Budziska ciągle chciały rowy, jak zostały wykopane to teraz je zasypywać bo są 

niebezpieczne 



P. Skiba – chcą mieszkańcy odwodnienia ale teraz jest jeszcze możliwość zrobienia 

chodników 

P. Bąk – pierwsze słyszę, że tam są potrzebne chodniki, na żadnym zebraniu nie padło słowo 

o chodnikach 

P. Skiba – ja bym chciał gwarancję, że w przyszłym roku będą jeszcze schetynówki i będzie 

ta droga w Budziskach zrobiona 

P. Bryk – niech wszystkie decyzje dotyczące inwestycji na naszym terenie będą z nami 

uzgadniane. Radna mówi, że u niej zalewa u nas jest droga zrobiona 7 lat temu i proszę o 

rowy i nic, co było z chodnikami żeby poprawili 

P. Bąk – w Beszowej nie ma pasa żeby wykopać rowy i nie ma gdzie odprowadzić tej wody 

P. Skiba – kryteria jakimi powinna się kierować Rada gminy przy podejmowaniu decyzji to 

legalność, rzetelność i celowość 

P. Karwasiński – jest zarzut, że nie było informacji, na przyszłość postaram się przekazywać 

takie informacje jak tylko będą coś wiedział. Wiem, że jest rozważany ten odcinek do 

zrobienia tylko trzeba się zastanowić jak to zrobić. Dzisiaj proszę o podjęcie uchwały niech ta 

współpraca nadal będzie dobra. 

P. Przew. – dzisiaj jest trzynasta sesja niech nie będzie pechowa. Tą uchwałę trzeba podjąć bo 

Powiat ma wniosek złożyć jutro, tak że jest to już ostatni gwizdek. Będą jeszcze robione drogi 

powodziowe na naszym terenie, to jedną z nich może będzie ta w Budziskach. 

P. Karwasiński – będą robione 2 drogi powodziowe 

P. Skiba – ja nie chcę gwarancji, że to będzie już, tylko czy będzie, rozmawiam z członkiem 

Zarządu Powiatu i członkiem Komisji Rewizyjnej chyba coś macie do powiedzenia 

P. Bąk – ja nie mogę dać takiej gwarancji bo decyzje podejmuje cała rada 

P. Bryk – Wojtek chce wymusić obietnicę, to nie o to chodzi tylko o to żeby były konsultacje 

przy wyborze inwestycji, to może obiecajcie mi, że zrobicie rowy  

P. Kwiecień – jak wszystkim obiecujecie to pomyślcie też o drodze powiatowej przez Borki 

P. Przew. – nie da się tak, Radni Powiatowi nam coś obiecają czy zagwarantują i będzie to 

robione, bo decyduje cała rada tak jak i u nas nie pojedyncze osoby 

P. Wójt – ta procedura, która w tej chwili jest  stosowana była stosowana zawsze. Powiat 

wybiera drogę pod określony program  żeby spełniała warunki. Cóż z tego, że myśmy wybrali 

drogi jak nie spełniają warunków. Niektórzy radni czują się obrażeni, że nie wiedzieli o 

wyborze tej drogi, nie możemy też tak głęboko wnikać w sprawy powiatu. Co chcecie 

osiągnąć nie podejmując tej uchwały, chyba tylko to, że nie będzie robiona droga w 

Czarzyzny  

P. Skiba – nie było uchwały, że hurtem dajemy dofinansowanie. Drażni mnie to, że za nasze 

pieniądze ktoś będzie robić bez naszej wiedzy, dać symboliczną złotówkę żeby nauczyć 

P. Wójt – jak nie podejmiecie dzisiaj uchwały to nie będzie robiona droga w Czarzyzny ale i 

nie będzie robiona w Budziskach i w innych gminach, bo wniosek jest nie tylko na naszą 

gminę. Padły zarzuty, że źle się współpracuje ze starostwem,  współpraca układa się dobrze 

natomiast jak nie podejmiecie uchwały dzisiaj to ja sobie nie wyobrażam współpracy.  W 

Budziskach faktycznie rów był wykopany na życzenie mieszkańców, teraz chcecie kolektory 

tylko gdzie tą wodę odprowadzić 

P. Skiba – jak nie ma gdzie odprowadzić, jest. Teraz jak można poszerzyć drogę to nie została 

wzięta pod uwagę  

P. Wójt – ja w swoim imieniu proszę o przegłosowanie tej uchwały 

  

Uchwała Nr XIII/49/15 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

11 głosów za 



2 głosy przeciw 

1 głos wstrzymujący się 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz 

ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich, wyjaśniając jednocześnie, iż podjęcie takiej 

uchwały jest spowodowane zmianą trasy dowozu uczniów i potrzebą dodatkowego 

przystanku. 

P. Skiba – musi być zrobiony przystanek w Budziskach koło żwirowni będzie wjeżdżał i 

zbierał dzieci do szkoły tylko musi być słupek. 

P. Wójt – przedstawiła notatkę sporządzoną na okoliczność sprawdzenia możliwości 

utworzenia dodatkowego przystanku dla dzieci dojeżdżających  

( w załączeniu )  

P. Adaś – ile to będzie kosztowało 

P. Oleś – ja rozmawiałam z Panem Wiąckiem będzie wjeżdżał rano małym Busem, kosztów 

większych nie będzie. Na dzień dzisiejszy tylko rano, bo po południu kończą lekcje o różnych 

godzinach. 

P. Wójt – słyszę, że będą małe busy, prywatne osoby nie maja takich możliwości, jak biegnie 

trasa autobusowa to oczywiście ale specjalnie to my nie będziemy wynajmować busów. 

P. Przew. – jak nie ma więcej uwag to proszę przegłosować uchwałę 

Uchwała Nr XIII/50/15 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

  

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 6 

  

P. Wójt – jak w każdym roku do końca października jestem zobowiązana żeby Państwu 

przedstawić, jak wyglądała sytuacja w szkołach na podstawie egzaminów. Egzamin składał 

się z 3 części: język polski, matematyka i język obcy. Zajęliśmy I miejsce w matematyce i 

przyrodzie słabiej wypadły języki. Na wyniki składają się nie tylko praca nauczyciela ale 

przede wszystkim grupa uczniów. (szczegółowe opisy w załączeniu) 

  

Ad. 7 

  

P. Przew. – z analizy przeprowadzonej przeze mnie wynikało, że w kilku przypadkach trzeba 

było zrobić niewielkie uzupełnienia. Po otrzymaniu analizy naszych oświadczeń z Urzędu 

Skarbowego okazuje się, że w 3 przypadkach trzeba dokonać korekty oświadczeń. Korekta 

dotyczy w jednym przypadku dopisania miejsca zatrudnienia, w drugim jest pomyłkowo 

wpisana wysokość diety a w trzecim wpisany jest zerowy przychód  i dochód z gospodarstwa 

rolnego, co według mnie jest poprawnie jeśli ktoś nie uzyskuje przychodu to jak ma go 

wpisać. Urząd Skarbowy uznaje to za błąd uważając, że każdy dostaje dopłaty bezpośrednie, 



co jest przychodem z gospodarstwa rolnego.  Kto ma zrobić korektę powiem po sesji i od razu 

poprawicie. 

  

Ad. 8  

  

P. Wójt – uczestniczyłam w posiedzeniu Konwentu Wójtów Województwa Świętokrzyskiego, 

na którym były poruszane różne sprawy między innymi terminu naboru wniosków, mają być 

w tym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich drogi i z Regionalnego Programu 

Operacyjnego – dziedzictwo kulturowe.   

Odbyło się spotkanie Rady Społecznej Szpitala oraz Rada Rynku Pracy, w których 

uczestniczyłam. Dobra wiadomość jest taka, że bezrobocie spadło do 7,7%. 

Uczestniczyłam także w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego, gdzie 

były poruszane sprawy dotyczące wspólnych inwestycji na terenie powiatu, których też się 

nie da zaplanować jak nie wiadomo co na górze wymyślą. 

  

  

Ad. 9 i 10 

  

Brak interpelacji  

  

Ad. 11 

  

P. Kwiecień – jak się sprawy mają z kanalizacją 

P. Wójt – ta Wieloletnia Prognoza Finansowa to nic innego jak dawniejsze plany wieloletnie, 

jest to jak wróżenie z fusów. 

P. Kwiecień – dokumentacja jest gotowa 

P. Wójt – tak, złożona jest w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. 

Pan Klimczak złożył wniosek ( w załączeniu) w sprawie oświetlenia ulicznego 

P. Wójt – jak Państwo pamiętacie, jak podawaliśmy inwestycje do nowego programu 

finansowego to podawaliśmy między innymi modernizację oświetlenia ulicznego i właśnie po 

to jest robiony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest wiele podań od radnych i mieszkańców 

o dodatkowe oświetlenie, jak już będzie możliwość składania wniosków to zrobimy objazd 

całej gminy i zbierzemy gdzie ile lamp potrzeba. 

P. Klimczak – moje wcześniejsze wystąpienie dotyczyło punktów w Szczebrzuszu ale 

odpowiedź mówi o podjęciu decyzji w 2013 roku i mieszkańcy pytają co dalej. Może każdy 

radny i sołtys poda jakie jest zapotrzebowanie na wsi. 

P. Wójt – jeśli zrobicie taka listę to jest działanie pijarowskie, pokazanie mieszkańcom, że cos 

się robi. Nie wiemy na jakich zasadach będzie dofinansowanie i czy będziemy się 

kwalifikować. Jak się nie zakwalifikujemy do dofinansowania to jest jeszcze partnerstwo 

publiczno – prywatne, wchodzą robią nam oświetlenie ledowe a my płacimy większe 

rachunki. Tylko chodzi jeszcze o to i trzeba to mieszkańcom uświadomić, że jak zrobimy 

ledowe to będą te lampy oświetlały tylko drogę, a większości z tych co upominają się o 

oświetlenie chodzi o to żeby im oświetlało podwórka. 

P. Klimczak – nie wiemy za ile lat to będzie robione. Mnie chodzi o to żeby nie jeździć tylko 

niech każdy poda  i ile to będzie kosztowało, kredyt zaufania trzeba nam dać, jak zgłoszę 1 

lampę to znaczy, że chcę jedną 

P. Przew. – na Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa rozpatrzą te zapotrzebowania 

P. Skiba – poprzednio też żeśmy jeździli i sprawdzali zgłoszenia  



P. Kowalski – kredytu zaufania bym nie dawał, bo poprzednio żeśmy jeździli sprawdzali 

zgłoszenia i dużo żeśmy odrzucili, bo były ustalone pewne kryteria, że co drugi słup i zwarta 

zabudowa zającom nie świecimy, bo to dużo kosztuje. 

Pismo – z Gminy Masłów w sprawie dofinansowania do pomnika 

(w załączeniu) 

P. Skiba – Komisja Rewizyjna była przeciw dawaniu  

P. Gromny – na mojej komisji było podobnie – nie dajemy 

P. Bryk – na naszej komisji był temat pomnika Powstańców Styczniowych na cmentarzu w 

Beszowej. Gdzie są szczątki i tym by pasowało się zająć. Chciałbym żeby ruszyć tą sprawę, 

miałem nawet zwrócić się do proboszcza żeby ogłosił jakąś zbiórkę 

Pismo ze Związku Rolników w sprawie podatku rolnego ( w załączeniu ) – informacyjnie 

P. Wójt -  przyszło pismo od Wojewody dotyczące zakupu paliwa przez rolników 

niewiadomego pochodzenia z prośbą o zapoznanie z nim sołtysów, co niniejszym czynię ( 

pismo w załączeniu) 

Następne pismo (w załączeniu ) przysłał Zakład Doskonalenia Zawodowego a dotyczy ono 

możliwości skorzystania przez pracodawców z bezpłatnych szkoleń. Koszty tych szkoleń 

refunduje Powiatowy Urząd Pracy. 

P. Sekretarz – jest koniec roku, jest opracowywany budżet gminy na starych zasadach, ale 

problem z bezdomnymi zwierzętami jest większy, odsyłacie wszystkich do gminy a gmina nie 

ma środków na ten cel. 

Uchwaliliście 5 tys. zł na cały rok a koszt utrzymania 1 psa w schronisku wynosi 10 tys. zł. 

Trzeba się zastanowić ile zaplanować na ten cel 

P. Bąk – ale my jesteśmy sołtysami i do nas zgłaszają te bezdomne pieski to co my mamy z 

nimi robić 

P. Wójt – ale Wy zwracajcie uwagę żeby nie dokarmiali a nie karmią przez pól roku a później 

zgłaszają, że jest bezdomny, takiego to chyba nie można uznać, że jest bezdomny 

P. Skiba – dopóki w tym państwie nie będzie czipowania w miastach to nic z tego nie będzie, 

to są wszystko psy z miasta ze wsi nikt psa nie wyrzuci 

P. Sekretarz – ja to wiem ale problem jest i zastanówcie się jak go rozwiązać i ile środków 

przeznaczyć 

P. Świerk – droga gminna w Wolicy na zakręcie pokruszył się przepust, była Pani Dudek 

zobaczyła, przyjechali niekompetentni  pracownicy wycieli kawał asfaltu i zasypali rumoszem 

i tyle. 

P. Bryk – odnośnie tej sytuacji to gmina kupuje masę w workach i może to jest pod to 

przygotowane. Odnośnie reperacji pęknięć przed zimą sprawą trzeba się zająć 

P. Wójt – Panie Tomku czy robili pęknięcia w Szczebrzuszu, pytam bo chciałabym wiedzieć 

czy ta technologia się sprawdza 

P. Klimczak – nie wiem czy robili 

P. Bryk – rozmawialiśmy w marcu, że jakaś firma ma nas przeszkolić z komputerów ale tylko 

ja byłem chętny 

P. Bolon – co z tymi wnioskami suszowymi 

P. Sekretarz – na wszystkie wnioski zostały sporządzone protokoły, ale na 110 wniosków 

tylko w 24 przypadkach osiągnięto straty powyżej 30% i te mieszkańcy sobie pobrali i złożyli 

wnioski Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Reszta jest u nas i jak ktoś 

będzie chciał kredyt to musi się zgłosić do nas z wnioskiem i my wyślemy do Wojewody o 

opinię. 

P. Kowalska – wszyscy powyżej 30% dostali dofinansowanie ale pomniejszone bo nie było 

na tyle pieniędzy. 

  



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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  

  

  
 


