
PROTOKÓŁ Nr XII/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 29 września 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 przejęcia gruntów od PKP. 

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.     Interpelacje i zapytania radnych. 

7.     Odpowiedzi na interpelacje. 

8.     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 – ta kwota 100 tysięcy na samochód czy to będzie osobowy czy BUS 

P. Przew. – kwota jest na osobowy, bo bus byłby droższy. Osobowy był do tej pory i spełniał 

swoje zadanie więc pozostańmy przy osobowym 

P. Klimczak – ale bus mógłby być wykorzystywany też na inny cel, powstają stowarzyszenia 

czy na szkolenie czy na spotkania, dzieci ze szkoły na olimpiady 

P. Przew. – jak jest potrzeba żeby jechało więcej osób to mamy gimbusa. 

P. Bryk – wydaje mi się, że może wziąć pod uwagę WANA. Chciałbym jeszcze zwrócić 

uwagę na to co z tym starym samochodem, co ze starą koparką, co z Gimbusem jest w 

opłakanym stanie technicznym choć na remonty wydajemy duże środki. 

P. Przew. – dopóki będzie służył to będzie a jak nie to my podejmiemy decyzję o sprzedaży 

P. Bryk – czy ten samochód warto trzymać tylko po to żeby urzędnik sobie mógł przejechać 

kawałek, czy warto trzymać tą starą koparkę, czy to się nam opłaci, żeby nie było tak jak z 

przyczepą, o której nikt nie wiedział. 



P. Skiba – jeśli chodzi o koparkę to niech sobie stoi w razie zimy to mamy drugi sprzęt do 

odśnieżania a ubezpieczenie kosztuje tylko 50 zł. Jeśli chodzi o samochód to była sprawa 

poruszana na Komisji Rewizyjnej i zdecydowana większość była za osobowym. 

P. Bryk – słusznie koparka była po to zostawiona tylko żeby nie stała bez końca. To samo z 

samochodem zostawimy na jeżdżenie po terenie, ktoś wsiądzie i przejedzie kawałek, czy nie 

taniej by było żeby mu zapłacić za jazdę własnym samochodem od kilometra. 

P. Przew. – sytuacja z koparką jest taka, że jak jest dobrze to jest dobrze ale jak posypie 

śniegiem to telefony się urywają, że trzeba już bo jest zasypane. Jedna koparka zanim 

przejedzie z jednego końca gminy na drugi po wszystkich drogach to za długo trwa. 

P. Bryk – samochód strażacki też został zostawiony do odśnieżania to już mamy 3 urządzenia 

odśnieżające 

P. Wójt – odnośnie tego trzeciego urządzenia to ten samochód nie ma pługa 

pneumatycznego tylko na stałe i jest mnóstwo telefonów, że jedzie z podniesionym 

pługiem lepiej niech nie jedzie. Ponadto odśnieżanie nim jest kosztowne, bo musi mieć 2 

osoby do obsługi i dużo pali. Tez byłam za tym żeby sprzedać ten samochód strażacki, 

ale on jest potrzebny, bo tym nowym nie wszędzie dojedzie i dopóki nie trzeba dokładać 

do niego to go pozostawią na stanie. Samochód służbowy jest zawodny nie zawsze zapala 

np. w piątek w Kielcach nie zapalił. Zakup jest niezbędny a czy to będzie WAN czy 

osobowy to decyzja należy do państwa. 

GIMBUS – co roku jest remontowany i robione jest to co niezbędne, jeśli chcemy kupić nowy 

to za własne pieniądze bo nie ma teraz współfinansowania. 

Propozycja jest żeby stary samochód zostawić i jeździć nim po terenie gminy, bo nawet jak 

nie zapali to na miejscu i można go ściągnąć a gdzieś dalej na wyjeździe to jest problem. 

P. Gromny – jeśli chodzi o zakup samochodu to osobowy bo inny mija się z celem. Stary 

samochód jak sprzedamy do dostaniemy za niego grosze a do tych celów co było wspomniane 

można go wykorzystywać. Koparka stara niech zostanie, opłaty nie są duże a czasami się 

przydaje. 

P. Golba – stary samochód niech zostanie, ale żeby był kierowca odpowiedzialny, bo jak 

wszyscy będą jeździć to on długo nie pojeździ. 

P. Przew. – o samochodzie to jeszcze będzie mowa, bo to trzeba się zorientować jakie są ceny 

na razie to przeznaczamy na ten cel pieniądze, jak nie ma więcej uwag i pytań do projektu 

uchwały, to przegłosujmy 

Uchwała Nr XII/45/15 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

11 głosów za 

3 głosy wstrzymujące się 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018 

P. Kwiecień – co z tym dachem na Urzędzie Gminy czy cały będzie robiony 

P. Wójt – nie, rynny poziome wymienione na metalowe i założone śniegołapy, bo tak mówią 

przepisy BHP 

Uchwała Nr XII/46/15 

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

jako załącznik do niniejszego protokołu 

11 głosów za 

3 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 4 

  



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia praw majątkowych w zamian za 

zaległości podatkowe prosząc Panią Wójt o przybliżenie sprawy 

P. Wójt – było to przedstawiane na Komisjach i na którejś z poprzednich sesji. Naliczamy im 

podatek i w zamian za to chcą nam to przekazać. Okazało się, że oni nie są właścicielami 

tylko użytkownikami wieczystymi. Zapłacili 100 tys. zł podatku, ale są jeszcze zaległości w 

kwocie około 50 tys. zł. Jeśli chcieliby  płacić mniej czy w ogóle to musieliby 

przeklasyfikować na nieużytki albo grunty zakrzaczone. 

P. Bryk – jeśli zrobią własność i przejmiemy to od nich to co z tym będziemy robić czy jak 

przejmiemy to nie zrobimy sobie kłopotu 

P. Wójt – to wtedy też decyzja będzie należeć do państwa czy przejmujemy czy nie 

P. Kwiecień – jak coś dają to dlaczego nie brać na coś się przyda tylko niech zrobią własność  

P. Skiba – jeśli nie przejmiemy to zarzucą nam niegospodarność, że nie pilnujemy swoich 

pieniędzy z podatków, tylko niech się uwłaszczą, użytkowania wieczystego nie chcemy 

Przegłosowano projekt uchwały 

0 głosów za 

14 głosów przeciw 

  

Ad. 5 

  

P. Wójt – odbyły się posiedzenia Komisji rady, w których uczestniczyłam oraz  

2 posiedzenia Komitetu Monitorującego. 

Pierwsze posiedzenie dotyczyło prognozy finansowej 2007-2013 jest to już taki etap końcowy 

i dotyczyło tylko przesunięcia oszczędności na inne działania. 

Drugie posiedzenie dotyczyło nowego okresu finansowania.  

Byłam na umówionym spotkaniu z Panią Sochacką w sprawie nowego finansowania z 

środków UE. W listopadzie mają się ukazać wytyczne co ma być w studium wykonalności. 

Ponieważ będzie też zasada preumów to nie musimy mieć w chwili składania wniosku 

projektu gotowego można dopiero po podpisaniu preumowy opracowywać. 

Było też spotkanie z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zostały rozdane ankiety, 

proszę się nie obawiać będą one wykorzystane tylko do tego celu. Termin opracowania tego 

planu jest bardzo krótki więc jak o coś proszą to proszę się dostosować. Weryfikacja dróg po 

nawalnych deszczach odbyła się dzisiaj przeszły wszystkie oprócz Zalesia i Przeczowa. 

Susze też wpływają źle na drogi, żadna z gmin jeszcze tego nie zgłaszała. Wybieram się do 

Dyrektora Papaja, co z tym robić.  

Zakończyła pracę Komisja szacująca szkody suszowe, na 110 wniosków tylko 24 się 

zakwalifikowało powyżej 30%, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płaci 

tylko do tych hektarów, na których wystąpiły straty.  

Na schetynówki przegotowywane są 2 wnioski Łubnice i Przeczów. Łubnice maja większe 

szanse ale warunkiem jest usunięcie drzew, jak nie będą usunięte to nie będzie robiona. 

P. Bryk – chciałbym uczulić na to żeby te szkody suszowe na drogach zabezpieczyć przed 

zimą bo zima dopiero wyrządzi na nich szkody. 

P. Wójt – są drogi na których pęknięcia nie są spowodowane suszą , te spękania suszowe są 

przede wszystkim na nowych drogach. 

  

Ad. 6  

  

P. Golba – co z melioracjami 

P. Wójt – nie ma jeszcze nowych przepisów 

P. Klimczak – poruszaliśmy kwestię sprzedaży gruntów w Budziskach,  w jakim jest stadium 



P. Wójt – martwym, było ustalone, że będą się mieszkańcy wypowiadać przy płaceniu III raty 

podatku, sołtyska miała zbierać podpisy 

P. Oleś – było spotkanie mieszkańców, z którego wynikało, że nie wyrażają zgody. Była 

propozycja żeby sprzedać Panu Legieckiemu 10 arów na wyrównanie ale on nie wyraża 

zgody na 10 arów. 

P. Wójt – ja była na zebraniu jako osoba bezstronna, to czy 20 czy 10 arów to gmina się na 

tym nie wzbogaci, głosy były różne ale głownie chodziło o to żeby nie odbierać gruntów Panu 

Zielonemu. 

Na zebraniu była decyzja, że przy podatku Pani Sołtys zrobi wykaz i będą się mieszkańcy 

podpisywać 

P. Oleś – ja rozmawiałam z mieszkańcami, ale jak mają to robić głosować rodzinami czy 

każdy osobno. 

P. Wójt – wiem że takie ustalenia były na zebraniu i Pani Sołtys powinna się z nich wywiązać 

P. Bryk – mamy ustalenia, że mieszkańcy decydują o sprzedaży nieruchomości położonych 

na ich terenie, jak było ustalone na zebraniu, że będzie wykaz to zróbcie to przy IV racie 

podatku. 

P. Skiba – nie ma jasnych zasad jak to zrobić moim zdaniem trzeba im sprzedać mamy 

pomagać w rozwijaniu prowadzonej działalności a nie rzucać im kłody pod nogi.  

P. Klimczak – dlatego zadałem to pytanie, bo tak jak Pan Wojtek działał na rzecz drogi do 

Śmiszka bo prowadzi działalność a ten chce na poszerzenie działalności i nic się nie dzieje  

P. Skiba – zgadzam się Pan Legiecki chce na rozszerzenie działalności ale Panu Sijce też 

trzeba sprzedać, on też prowadzi działalność rolniczą i te parę arów bardzo mu ją usprawni  

bo teraz to nawet nie może swobodnie z żadnej strony dojechać do zabudowań 

gospodarczych. 

  

Ad. 7 

  

Brak interpelacji 

  

Ad. 8  

  

P. Klimczak – padła propozycja pomocy dla Pani Wieczorek, były Panie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, ale jak pierwsze pytanie podło czy miał uprawnienia na kombajn to jest jakieś 

nieporozumienie 

P. Wójt – możemy zaprosić Panią Kierownik OPS i wyjaśnić to ale nie sądzę żeby takie 

pytanie padło 

P. Skiba – rozmawiałem z Iwoną na temat pomocy i ona stwierdziła, że na razie to ma środki 

może później by opieka zakupiła jej węgla na zimę. 

P. Wójt – Pani Kierownik proszę nam powiedzieć czy udzielaliście pomocy Pani Wieczorek 

P. Kierownik OPS – na razie nie było żadnej pomocy, bo na razie środki ma ale w 

późniejszym terminie mamy jej zakupić węgiel  

P. Klimczak – ile razy Panie kontaktowały się z Panią Wieczorek 

P. kierownik OPS – byłyśmy zaraz po wypadku na miejscu a teraz mamy stały kontakt 

P. Wójt – czy zadawałyście Pani Wieczorek pytanie o uprawnienia męża na kombajn 

P. Kierownik OPS – absolutnie, nam takie wiadomości do nieczego nie są potrzebne i nie 

nasza to sprawa czy miał stosowne uprawnienia 

P. Klimczak – czy Pani tam była 

P. Kierownik OPS – tak byłam ja i Pani Irla 

P. Kowalska – trzeba by stałą opieka objąć tą rodzinę 

P. Kierownik OPS – jest pod stałą opieką, dostają dożywianie dzieci, dostaną węgiel na zimę 



P. Klimczak – wniosek mój jest taki żeby mieć na uwadze tą rodzinę cały czas. 

P. Golba – czy jest wiedza gminy na temat remontu wału w Gacach Słupieckich, co będzie 

robione 

P. Wójt – nie wiemy, co będzie robione, wiemy tylko, że będzie robione bo chciał 

wykonawca kontakt do sołtysów. 

P. Bryk – dlaczego tej Strugi Beszowskiej nie robią dalej tylko do granicy Beszowej 

P. Wójt – z rozmowy z Panem Musiałem wynika, że zakres robót został wykonany 

P. Bryk – no dobrze ale to nadal nie jest zrobione do końca, czy ja mam monitować czy 

gmina będzie się upominać 

P. Wójt – ciągle to tłumaczę, że im więcej monitów tym lepiej, bo jak my napiszemy to nam 

odpiszą, że nie mają pieniędzy 

P. Świerk – było załatwiane, że będzie kopany rów na Wolicy i zakładane przepusty, ale 

mieszkaniec Wilkowej nie podpisał zgody, czy jest możliwość przebicia pod drogą żeby 

spuścić wodę 

P. Wójt – nie, to są duże koszty a jak zrobimy w jednej miejscowości to wszyscy tak będą 

chcieli 

P. Wilk – chodzi mi o oznakowanie drogi w Łyczbie od strony Czarzyzny koło Bryka, 

postawić znak, że jest na drodze podporządkowanej, bo się nie zatrzymują wjeżdżając na 

drogę powiatową 

P. Wójt – to trzeba się zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych żeby postawili stosowny znak. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

 


