
PROTOKÓŁ NR XIV/20 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 20 stycznia 2020 roku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.  

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

     1. Anna Grajko – Wójt Gminy 

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3. Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

     w Kielcach. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   

Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031.               

6. Zamknięcie obrad. 
 

 

Ad. 1 i 2 

P. Przew. – dzień dobry Państwu, otwieram XIV posiedzenie Rady Gminy  

w Łubnicach, witam Panie i Panów Radnych, witam Panią Wójt, Panią 

Skarbnik, Pana Sekretarza oraz Panią z obsługi rady. Na podstawie listy 

obecności stwierdzam, że Rada Gminy w Łubnicach jest władna do 

podejmowania uchwał. 

Proszę Państwa, dzisiejsze posiedzenie jest sesją nadzwyczajną, ponieważ 

wpłynął wniosek do Rady Gminy. 

 

P. Przewodniczący odczytał wniosek Wójta Gminy Łubnice o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad. 

 

P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa proponuje jakieś zmiany do porządku 

obrad? Nie widzę. Jeśli były by zmiany wnioskodawca - Pani Wójt musiałaby 

wyrazić zgodę na zmiany. Bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad.  

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 



Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. - czy są pytania?  

P. Kozioł – czy na pierwszy etap kwota 6 800 000,00 zł wystarczy? 

P. Wójt – w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Dopiero po 

ogłoszonym przetargu okaże się czy wystarczy czy nie. Wszystko zależy od 

tego, jakie firmy złożą oferty do przetargu. Oczywiście będzie to procedura 

przetargowa dopiero wtedy, okaże się, jaka jest rzeczywista kwota, która będzie 

potrzebna do realizacji tej inwestycji. Kwota 6 800 000,00 zł jest kwotą 

wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, który został opracowany na podstawie 

norm. A na przetargu może być inna.  

P. Szymański – która część Łubnic będzie brana pod uwagę w pierwszej 

kolejności? 

P. Wójt – jeżeli chodzi o Łubnice jest to połączenie od oczyszczalni i górka. 

P. Kozioł – czy jest lista chętnych mieszkańców do przyłączenia do nitki sieci 

kanalizacyjnej? 

P. Wójt – oczywiście, listy były robione. Umowy były podpisywane jak była 

robiona dokumentacja z poszczególnymi mieszkańcami we wszystkich tych 

miejscowości, natomiast przy składaniu wniosku aktualizowaliśmy listę 

chętnych. 

P. Kozioł – ile jest chętnych w Orzelcu? 

P. Wójt – na dzień dzisiejszy zadeklarowaliśmy 53 przyłącza, natomiast dla 

tych, dla których opracowana jest dokumentacja na przyłącza było 94 osoby 

łącznie, ponieważ jest to traktowane, jako jedna inwestycja. 

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

P. Przew. – wobec tego bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  

i Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa o opinię.  

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania. 

P. Przew. – skoro nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowana. 

  

 

Uchwały Nr XIV/87/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 



Ad. 4 

P. Przew. – przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.  

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.  

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, wszystko omawiano na 

komisjach. 

P. Przew. – proszę Przewodniczących o opinię. 

P. Gromny – opina pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

 

 

Uchwały Nr XIV/88/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 5 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031              

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania?  

P. Kozioł – nakłady o 184 000,00 zł, dlaczego zostały zmniejszone? 

P. Skarbnik – zmniejszono dochody zaplanowane z wpłat mieszkańców od 

przyłącza do sieci kanalizacyjnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 

zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

P. Przew. – 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 XIV/89/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

P. Przew. – porządek obrad został wyczerpany. Wobec tego zamykam sesję 

Rady Gminy Łubnice, dziękuję wszystkim za przybycie. 

 



Sesja trwała 31 minut. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Karolina Kotlarz  

                                                                                    Marian Komasara 


