
PROTOKÓŁ NR XII/19 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 6 grudnia 2019 roku 

 

Podczas otwarcia sesji i podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 

rok uczestniczyło 14 radnych. W trakcie przedstawiania przez 

Przewodniczącego Rady Gminy uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031przybyła na sesję 

Radna. 

Do końca obrad sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

     1.     Anna Grajko – Wójt Gminy 

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3.     Sołtysi 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2031. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3 
wody. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  



w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

12.  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. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za 

wynajem infrastruktury sportowej, i pomieszczeń w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice oraz 

opłat za wynajem. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących 

jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi zadania 

własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na 

terenie Gminy Łubnice. 

15. Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej w szkołach. 

16.  Interpelacje i wnioski radnych. 

17.  Odpowiedzi na interpelacje. 

18.  Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 1 
P. Przew. - otwieram XII posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach, witam Panie  

i Panów Radnych, witam Panie i Panów Sołtysów, witam Panią Wójt, Pana 

Sekretarza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy  

w Łubnicach jest władna do podejmowania uchwał. 

P. Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

P. Przewodniczący – proszę Państwa chciałbym abyśmy przegłosowali porządek 

obrad z wyłączeniem punktu 15 z dzisiejszej sesji, ponieważ był obszernie 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

P. Przewodniczący przedstawił jeszcze raz porządek obrad z wyłączeniem 

punktu 15. 

 

Porządek obrad z poprawką przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

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

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 



P. Przew. - czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie? Wszystkie 

uchwały były obszernie omawiane na komisji. Sołtysom wyjaśnię, iż szafa 

sterownicza do zestawu hydroforowego zostanie zakupiona na przepompownię 

w Beszowej gdzie znajduje się zbiornik wyrównawczy, ponieważ bardzo często 

występują awarie i musi być zabezpieczona żeby nie doszło do takiej sytuacji, 

że będziemy mieć problemy z wodą. 

P. Przew. – proszę o opinię przewodniczących komisji. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tą uchwałą budżetową? 

Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.  

  

Uchwały Nr XII/68/19 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. 3 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.  

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

P. Kozioł – zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane, kogo dotyczą te wynagrodzenia? 

P. Wójt – wynagrodzenia dotyczą nauczycieli, były podwyżki dla nauczycieli  

i w związku z tym musiały być przesunięcia. A takie przesunięcia związane  

z płacami muszą być zatwierdzane przez Radę Gminy nie można zarządzeniem 

Wójta. Bardzo duże będą też podwyżki dla obsługi związane ze wzrostem 

minimalnej płacy. 

P. Przew. – czy są pytania? Nie widzę. Bardzo bym prosił Przewodniczących 

Komisji o opinię. 

P. Gromny – opina pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. –wobec tego przechodzimy do głosowania. 

  

Uchwały Nr XII/69/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2031  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 



Ad. 4 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Staszowskiemu. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

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

P. Przew. – bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Pani Przewodnicząca. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/70/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

P. Przew. – przechodzimy do punktu piątego - podjęcie uchwały w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze 

Gminy Łubnice na 2020 rok. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do uchwały?  

P. Kozioł – chciałbym, aby Pani Wójt wyjaśniła naszym mieszkańcom gminy  

o ile wzrósł podatek.  

P. Wójt – Panie Przewodniczący zostało to odczytane i jest zapisane  

w uzasadnieniu 1 kwintal do roku bieżącego jako podstawa do podatku było 

26,00 zł, a w tej chwili od 1 stycznia będzie 30,00 zł. Natomiast gdyby Rada nie 

zastosowała obniżki tak jak w niektórych gminach nie stosują to można by było 

ustalić kwotę 58,46 zł. Taka jest średnia cena żyta podawana przez GUS. 

Wyjaśniam jeszcze raz Radnym, Sołtysom, mieszkańcom, że na podstawie tej 

uchwały średnia cena żyta na podstawie której obliczany jest podatek rolny 

będzie wynosić od 1 styczna 30,00 zł za kwintal, a ponieważ podatek wynosi 2,5 

kwintala z hektara więc 2,5 x 30,00 zł to jest 75,00 zł z hektara 

przeliczeniowego, właściciele gruntów klas V i VI a takich klas jest dużo na 

naszym terenie w ogóle nie płacą podatku, natomiast im wyższa klasa ziemi tym 

wyższy podatek. 

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

o opinię Przewodniczącego. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Pani Przewodnicząca. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   



 

Uchwały Nr XII/71/19 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6  

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały?  

P. Kozioł – procentowo podatki o ile wzrosły? 

P. Wójt – podatki średnio wzrosły o 10%-15%. 

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

Przewodniczącego. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Panią Przewodnicząca. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/72/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do uchwały?  

P. Kozioł – procentowo podatki o ile wzrosły? 

P. Wójt – wszystkie podatki średnio wzrosły o 10%-15%. Jeżeli Państwo chcą 

poprosimy Panią z podatków i poda nam, jakie były a jakie teraz są stawki 

podatków bo to było przedstawiane na komisji. 

Na obrady sesji została zaproszona Pani Kalita-Kuźnia celem wyjaśnienia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

P. Przew. – chodzi nam o podatki o ile wzrosły do ubiegłego roku. 

P. Kalita – Kuźnia - wszystkie podatki wzrosły o 10%. 

P. Kowalska – Pani Karolino ile wynosiły a ile wynoszą podatki? 

P. Kalita-Kuźnia – od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności było 

0,70 zł teraz jest 0,80 zł, pod wodami powierzchniowymi stojącymi było 4,54 zł 



mamy 4,80 zł, od gruntów pozostałych mamy 0,40 zł i pozostaje na tym samym 

poziomie, od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji było 2,98 zł 

mamy 3,15 zł; od budynków: mieszkalnych zostaje bez zmian 0,30 zł, 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej było 18,00 zł teraz jest 

20,00 zł, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym było 8,00 zł jest 9,00 zł, związanych  

z udziałem świadczeń zdrowotnych było 4,00 zł a jest 4,60 zł, pozostałych było 

5,00 zł i pozostał bez zmian. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. 

Bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/73/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych – 14 głosów za, 1 głos przeciw. Uchwała została podjęta. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m
3 
wody. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały?  

P. Kozioł – na obecną chwilę ile będzie kosztował 1m
3
 wody? 

P. Sekretarz – 2,57 zł. Stawka wody zatwierdzona przez Wody Polskie wynosi 

netto 2,89 zł czyli daje nam to brutto 3,12 zł. Jeżeli odliczymy 0,55 zł, które 

dofinansowujemy wynosi 2,57 zł. 

P. Przew. – wcześniej była 2,07 zł za 1m
3
. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. 

Bardzo proszę Przewodniczących o opinię. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/74/19 w sprawie dopłaty do 1 m
3 
wody  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 



P. Przew. – proszę Państwa ten temat był szeroko omawiany na komisjach, 

wyjaśnię tylko dla Sołtysów, ponieważ słuchając tej uchwały zdawać by się 

mogło, że stawka za odpady będzie wynosić 10,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. W paragrafie czwartym, który ustala ulgę, jeśli dany mieszkaniec 

odpady biodegradalne składa do swojego kompostownika wtedy ma 3,00 zł ulgi. 

W deklaracji jest taki punkt, który trzeba zaznaczyć, że odpady biodegradalne 

wrzucają do swojego kompostownika.  Wtedy jest stosowana ulga i opłata 

wynosi 7,00 zł za odpady segregowane, jeśli ktoś nie chce segregować kwota 

jest dwa razy wyższa. 

P. Paruch - trzeba zmieniać deklarację? 

P. Przew. – nie, w wcześniejszej deklaracji osoby zaznaczały czy posiadają 

kompostownik czy nie. 

P. Wójt –zmiany robią te osoby gdzie albo przybywa albo ubywa liczba osób 

wtedy deklarację należy złożyć. Bardzo proszę żeby na spotkaniach  

z mieszkańcami uczulać na dobrą segregację śmieci, bo w tej chwili segregacja 

jest dosyć skrzepnie sprawdzana w Rzędowie. 

P. Paruch – wczoraj zbierali odpady i zaglądali do worków. 

P. Wójt – bardzo proszę żeby uczulać mieszkańców, że jeżeli już segregujemy 

np. jeżeli jest plastik to żeby były rzeczy tylko z plastiku, ponieważ gmina 

wtedy nie otrzymuje zapłaty za dostarczenie plastiku tylko są uznawane jako 

zmieszane odpady opakowaniowe i my musimy płacić do Rzędowa. Poza tym 

trzeba też osiągnąć określony wskaźnik segregacji. Bardzo proszę, jeżeli będą 

Państwo na spotkaniach z mieszkańcami apelować o bardzo solidną segregację 

odpadów komunalnych. 

P. Motyl – deklarację trzeba składać od nowa? 

P. Wójt – nie, jeżeli nic się nie zmieniło nie ubyło albo nie przybyło osób i ktoś 

miał zaznaczony kompostownik, bo w tamtych deklaracjach również zaznaczało 

się kompostownik i myślę, że 99% osób miało zaznaczone to nie trzeba 

zmieniać deklaracji. Deklarację muszą zmienić te osoby, bo tu zaszła zmiana, 

które przebywają w okresie letnim tak jak mają Państwo określone w uchwale, 

jako domki letniskowe. Do tej pory osoba deklarowała, że będzie mieszkała 

przez kilka miesięcy i płaciła za miesiąc w tej chwili ustawa wprowadziła 

obligatoryjne zapisy gdzie my nie możemy potraktować tak jak to tej pory tylko 

musi być opłata roczna za domek letniskowy - 40,00 zł, jeśli są segregowane 

80,00 zł, jeżeli są niesegregowane. 

P. Motyl – mieszkańcy pytają się, co robić ze szkłem budowlanym np. szyby, bo 

do worków nie można wrzucać?  

P. Wójt – szyby wystawiamy, kiedy zbierane są odpady wielogabaretowe, u nas 

zbiórka tych odpadów jest raz w roku. 

P. Kowalska – trzeba rozdzielić szyby osobno i drewno osobo. 

P. Szymański – nie, w Połańcu zabierane są całe szyby. Niektórzy sami sobie 

zawożą do Rzędowa. 



P. Wójt – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla naszej gminy 

jest w Rzędowie. Są przypadki, że ludzie sami zawożą sobie odpady do 

Rzędowa. 

P. Szymański – tak jest w gminie Połaniec. 

P. Wójt – tak samo jest u nas, osoby, który robią np. remont odpady te zawożą 

do Rzędowa i nie płacą, bo za te odpady płaci gmina.  

P. Kozioł – był już przetarg na wywóz śmieci? 

P. Wójt – przetargu jeszcze nie było, dopiero będzie ogłoszony, ale wszystko 

wskazuje na to, ze koszty na pewno wzrosną. 

P. Bolon – a co z tymi foliami gospodarczymi? 

P. Wójt – dopiero zbierane były ankiety, jakie jest zainteresowanie. Wszystko 

jeszcze będziemy wyjaśniać, ponieważ we wniosku jest deklaracja gdzie 

musimy wyznaczyć jedno lub dwa miejsca na terenie gminy gdzie mieszkańcy 

muszą dostarczyć te folie. Wniosek dopiero będzie składany i nie wiadomo 

jeszcze czy wniosek zyska akceptację 

P. Przew. - czy są jeszcze pytania?  

P. Bolon – prosiłabym, aby wysłać ulotki jak mieszkańcy mają segregować 

odpady, żeby ta segregacja była dobra, ponieważ opłaty będą wyższe. 

P. Wójt – jeżeli będzie kontrola na naszym terenie, bo już poprzednia firma 

prowadziła kontrole w Przeczowie w Łubnicach i były przypadki gdzie śmieci 

były źle posegregowane. Osoby te przychodziły do urzędu i wyjaśniały. Jeżeli 

się okaże, że ktoś zadeklarował, że będzie oddawał śmieci segregowane a taka 

kontrola wykaże, raz czy dwa, że takie śmieci są niesegregowane to wtedy  

w drodze decyzji nalicza się wyższą kwotę jak za śmieci niesegregowane, czyli 

dwukrotna opłata. Proszę Państwa jest to chyba najbardziej zachęcający sposób 

żeby właściwie segregować. Też jest to istotne, żeby najwięcej osób 

segregowało śmieci, bo my musimy osiągnąć jako gmina określone poziomy tej 

segregacji, żeby później nie było tak, że gmina będzie płacić kary. 

P Bolon – nawet jak teraz będą wysyłane zawiadomienia o podwyżce odpadów  

można razem z tym zawiadomieniem taką ulotkę o segregacji wysłać. 

P. Wójt – jeżeli będą wysyłane zawiadomienia o podwyżkach odpadów możemy 

taka informację dołączyć. Ja do Państwa apeluję żebyśmy my też mieszkańców 

uczulali, że ta segregacja jest bardzo ważna. 

P. Przew. – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Proszę o opinię 

Przewodniczących.  

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/75/19 w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 



Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

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

poproszę o opinię. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/76/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – proszę Państwa odbyły się dwie komisje, na których był bardzo 

szeroko omawiany temat odpadów komunalnych. Bardzo dużo kontrowersji 

było, co do tej uchwały. Opłaty za śmieci rosną do góry ustawa, która zmienia 

częstotliwość odbierania odpadów jak czytałem Państwu w uchwale zwiększa tą 

częstotliwość w okresie letnim. Do tej pory odbiór odpadów był raz w miesiącu. 

Była rozmowa na komisjach, nikt nie spotkał się z tym żeby była taka potrzeba 

na terenie gminy, aby zwiększyć częstotliwość, ponieważ jest to gmina typowo 

rolnicza a bio odpady zagospodarowywujemy we własnym zakresie. Wiadomo 

w miastach jest to konieczne, ustawodawca wyszedł naprzeciw nie przewidział 

takiej sytuacji, że na wsi takiego problemu nie ma, a jeśli mieszkańcy zgłaszają 

takie problemy do urzędu rozwiązujemy je na bieżąco. Sytuacja jest taka, że my 

nie mamy wyboru ponieważ ustawa nas obliguje. Chciałbym też znać 

stanowisko Sołtysów, ponieważ mają kontakt z mieszkańcami.  

P. Soja -  pozostać na dotychczasowych warunkach tak jak było do tej pory. 

P. Przew. – ale czy jest potrzeba zwiększać częstotliwość? 



P. Paruch - raz wystarczy, pozostawić tak jak było raz segregowane  

i niesegregowane, a takie bio odpady każdy zagospodarowywuje u siebie.  

P. Wróbel – pozostać przy odbiorze odpadów segregowanych  

i niesegregowanych raz w miesiącu. 

P. Witek – i tak raz w miesiącu jeden mieszkaniec wystawi odpady, a w drugim 

miesiącu nie. 

P. Przew. – bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Rolnictwa i Finansów o opinię. 

P. Gromny –do tej uchwały opinia negatywna. 

P. Przew. – bardzo proszę Panią Przewodniczącą. 

P. Bąk – opinia Komisji Rewizyjnej była negatywna gdyż dwukrotny przejazd 

zwiększa koszty. Uchwaliliśmy drobną podwyżkę na śmieci i gdyby weszła 

dwukrotność odbioru nie sądzę żeby te koszty wystarczyły i trzeba by jeszcze na 

pewno podwyższyć kwoty. 

P. Przew. – czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? 

P. Golba – rozmawiałem z mieszkańcami, mieszkańcy nie wyrażają zgody na 

dwukrotne odbieranie odpadów gdyż wiąże się to z dużymi kosztami. 

Mieszkańcy mówią, że nie będą wystawiać odpadów dwa razy.  

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/…/19 w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie zmiany uchwały 

nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów została odrzucona.  

 

Głosowało 15 radnych, 15 głosów „przeciw” podjęciu uchwały. Uchwała 

została odrzucona. 

 

Ad.12 

P. Przew. - 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. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

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

P. Przew. – bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

PP. Bąk – opinia pozytywna. 



P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/77/19 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. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.13 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności 

za wynajem infrastruktury sportowej, i pomieszczeń w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice oraz opłat 

za wynajem. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

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

P. Przew. – bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

PP. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/78/19 w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za 

wynajem infrastruktury sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice oraz opłat za wynajem. 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.14 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, 

niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi 

zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania 

posiadały na terenie Gminy Łubnice. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały?  

P. Bolon – na terenie naszej gminy są takie osoby? 

P. Wójt – w tej chwili jest jedna osoba, która przebywa w schronisku dla 

bezdomnych w Sandomierzu. 

P. Przew. – bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 



P. Gromny –opinia pozytywna. 

PP. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XII/79/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących 

jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi zadania własne 

gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

Wyłączony z obrad sesji. 

 

Ad.16 

Brak interpelacji i wniosków radnych. 

 

Ad. 17 

Brak odpowiedzi na interpelacje. 

 

Ad. 18 

P. Motyl – Pani Wójt chciałem się zapytać, bo mieszkańcy pytają o ten chodnik 

w stronę Borków od Króla czy jest jakaś możliwość zrobienia czy nie. 

P. Wójt – chodnik ten jest jednym z elementów wniosku o rewitalizację  

w miejscowości Łubnice, powiązane to jest z zadaniem, które będzie 

realizowane w parku w Lipinach, stary budynek – jego ocieplenie, Stacja 

Uzdatniania Wody, oświetlenie uliczne. Wszystko to jest określone  

w harmonogramie, trzeba by sprawdzić, w którym roku przewidywana jest 

budowa tego chodnika. 

P. Szymański – czy winda przy ośrodku zdrowia bedzie zamontowana do końca 

grudnia bieżącego roku? 

P. Wójt – jest ogłoszony przetarg, natomiast nie będzie do końca tego roku. 

Termin wykonania jest do końca maja przyszłego roku.  

P. Golba – czy jest możliwość zrobienia podjazdu przy ośrodku w Gacach 

Słupieckich? 

P. Wójt – myślimy również o tamtym ośrodku. Zobaczymy jak potoczą się 

sprawy z rozstrzygnięciem przetargu w Łubnicach, natomiast to wszystko 

wymaga środków finansowych. 

P. Witek – jak już mowa o chodnikach prosilibyśmy o poparcie w Zarządzie 

Dróg Powiatowych o przyspieszenie prac remontowych, które ciągle są 



odwlekane. Chodnik jest w makabrycznym stanie najbardziej od strony 

Podlesia.  

P. Wójt – na pewno związane jest to z finansami. Wystąpimy do Zarządu Dróg  

z prośbą o wyremontowanie chodnika. 

P. Kawa – w Zofiówce jest taki sam chodnik 

P. Przew. – w którym miejscu? 

P. Kawa – od kościoła w stronę cmentarza. 

P. Wójt – ale ten chodnik był poprawiany. 

P. Kawa – był poprawiany, ale za drogą, a teraz od kościoła w stronę drogi. 

P. Soja – za opłaty pobierane z korzystania z przystanków prosiłbym ustawić 

kosz na tym przystanku, wydaje mi się, że jest to konieczne. 

P. Przew. – zgłoszenie przyjęte. 

 

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

wszystkim za przybycie. Zamykam XII posiedzenie Rady Gminy Łubnice. 

 

Sesja trwała 2 godziny 37 minut. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Karolina Kotlarz  

                                                                                    Marian Komasara 


