PROTOKÓŁ Nr XIV/15
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 3 grudnia 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 podatkowych
a) podatek rolny
b) podatek od nieruchomości
c) podatek od środków transportowych
d) określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łubnice.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje

Ad.1
P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad, który
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 2
P. Bryk – czemu nie ma opublikowanego protokołu z ostatniej sesji, jak mamy go zatwierdzać
jak go nie znamy
P. Przew. – protokół publikuje się dopiero po zatwierdzeniu, a ustalone było, że każdy kto ma
życzenie przyszedł zapoznać się z treścią protokołu na stanowisku obsługi rady lub wziął
sobie ksero.
P. Klimczak – może odłóżmy zatwierdzenie protokołu na po przerwie i kto będzie miał
życzenie to się z nim zapozna

P. Bryk – sprawę żeśmy wyjaśniali i jeszcze raz składam wniosek o kserowania protokołu
P. Przew. – było już to dyskutowane i ustalone, że macie się zapoznawać z protokołem
między sesjami.
P. Oleś – jest propozycja żeby kserować protokół i dawać nam go na posiedzeniu komisji.
Między sesjami zawsze jakieś posiedzenie komisji jest.
P. Bryk – proponuję ten punkt przesunąć na następną sesję
P. Przew. nie możemy na każdej sesji dyskutować na temat kserowania protokołu skoro już
ustalenia były.
P. Radca Prawny – zgodnie z regulaminem pracy rady protokół z poprzedniej sesji jest
zatwierdzany na następnej sesji nie można przesunąć na następną. Natomiast jeżeli jest taka
wola rady żeby przygotowywać ksero na posiedzenie komisji to można to robić lub przesyłać
radnym z materiałami na sesję.
P. Przew. – proponuję przesunięcie zatwierdzenia protokołu na później tj. po punkcie 9
porządku obrad, odbijemy protokół i każdy dostane zapozna się w przerwie
Propozycję przyjęto jednogłośnie
P. Bryk – czy są zainteresowani żeby również otrzymywać ksero protokołu z komisji.
Radni opowiedzieli się przeciw kserowaniu i przekazywaniu im protokołów z komisji.
Ad. 3
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
P. Klimczak – zakup samochodu pozostaje w tej uchwale
P. Skarbnik – on jest tylko w załączniku zadania inwestycyjne roczne w załączniku tym
wykazuje się inwestycje z całego roku.
P. Klimczak – zakup zagęszczarki jest w tym załączniku
P. Skarbnik – tak, jest w uchwale i jest w załączniku dlatego go dołączamy do uchwały.
P. Przew. – czy są jeszcze pytania do tej uchwały, nie widzę wobec czego przegłosujmy
Uchwała Nr XIV/51/15
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 XIV/52/15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2018.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 4
Pan Przew. – wszystkie stawki podatkowe są przedstawione w projektach uchwał na poziomie
tego roku, jeśli będzie chcieli coś zmienić to proszę zgłaszać. Następnie przewodniczący
przedstawił projekt uchwały na podatek rolny, do której nie zgłoszono uwag
Uchwała Nr XIV/53/15
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczący podatku od nieruchomości

P. Klimczak – mamy tutaj sołtysów warto by powiedzieć o tych rolnikach co mają budynki a
nie mają 1 ha gruntu.
P. Przew. – są tacy rolnicy co zostawili sobie działki do 1 ha z budynkami a resztę przekazali.
My nie możemy im obniżyć podatku i oni płacą dużo, oni mogą składać podania o umorzenie
ale nie więcej niż 2 raty.
P. Bąk – ponieważ nie mam porównania do uchwał poprzednich, to czy stawki są zmieniane
P. Przew. – nie tak jak mówiłem stawki są nie zmieniane są na poziomie tego roku
Uchwała Nr XIV/54/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
13 głosów za
1 głos przeciw
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczący podatku od środków transportowych, do
której nie wniesiono pytań i uwag
Uchwała Nr XIV/55/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia informacji i deklaracji
podatkowych
Nie wniesiono pytań i uwag
Uchwała Nr XIV/56/15
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia informacji i deklaracji
podatkowych
Ad. 5
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej określenia sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
P. Oleś – mam pytanie do punktu 2 w § 1, czy to dotyczy organizacji zarejestrowanych czy
nie formalnych też
P. Wójt – dotyczy to organizacji zarejestrowanych
P. Sekretarz – muszą być zarejestrowane, ale te organizacje muszą skądś brać pieniądze np.
fundacje zajmujące się bezdomnymi zwierzętami, żebyśmy mogli ich działalność wspomóc to
musimy mieć taką uchwałę
Uchwała Nr XIV/57/15
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łubnice.
Nie zadano pytań i nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XIV/58/15
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łubnice.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad.7
P. Wójt – w tym czasie odbyło się kilka posiedzeń LGD, bowiem opracowywana jest strategia
rozwoju regionu działania grupy. Spotkałam się z p.o. komendanta Posterunku Policji w
Połańcu. Uczestniczyłam w obchodach Święta Niepodległości.
Odbyło się posiedzenie spółki Związku Gospodarki Odpadami w Rzędowie gdzie padła
propozycja żeby na terenie działania spółki utworzyć PSZOK dla wszystkich gmin, np. jeśli
ktoś chciałby zawieść osobiście np. meble to będzie mógł to zrobić. Wstępnie wyraziłam
zgodę ale pod warunkiem, że nie byłoby to związane ze znacznymi kosztami, czyli jeśli
będzie tańsze niż gdybyśmy to robili u siebie we własnym zakresie. Myślę, że będzie taniej bo
oni już taka działalność prowadzą to tylko dodatkowo jakieś większe kontenery, nie potrzeba
tych wszystkich uzgodnień.
Uczestniczyłam również w obchodach 35 – lecia Solidarności Rolników Indywidualnych.
Odbyło się tez posiedzenie Komitetu Monitorującego i w związku z tym w wolnych
wnioskach zwrócę się o opinię ponieważ ukazały się już 2 ogłoszenia o naborze wniosków.
Uczestniczyłam w wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy.
Dostarczono pompę dla strażaków i od razu zostało kilku przeszkolonych. Odbyło się
otwarcie po remoncie Świetlicy Wiejskiej w Orzelcu Dużym.
P. Klimczak – odbyło się spotkanie LGD czy wyjaśniło się już coś na temat punktów dla
dróg.
P. Wójt – jeśli chodzi o LGD to na razie nie ma mowy o składaniu wniosków tylko jest
opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju dlatego jest tak dużo spotkań. Ja jestem w sekcji
publicznej, Pan Karwasiński w sekcji społecznej, Sekretarz w Zarządzie a jeszcze będą
potrzebne 2 osoby do sekcji społecznej.
Trzeba spełniać odpowiednie wymagania żeby móc składać wnioski. Sporo jest pieniędzy na
rozpoczęcie działalności lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.
P. Klimczak – czy udało się zmienić skład zarządu, tak żeby Połaniec nie miał tak dużo do
powiedzenia.
P. Sekretarz – zmniejszono skład zarządu do 5 osób.
P. Klimczak – ile osób uczestniczyło w szkoleniu straży
P. Wójt – dzisiaj dopiero przyszła ta pompa i z tego co widziałam to było chyba 6 strażaków
na przeszkoleniu
P. Bryk – z tego co mi wiadomo to była mowa o tym, że PSZOK ma być w gminie, dziwi
mnie, że teraz mamy przystępować do budowy w Rzędowie

P. Wójt – jak państwo widza u nas jest tylko plac. PSZOK-i maja być wszędzie ale z tym są
związane koszty dlatego propozycja padła żeby zrobić jeden dla wszystkich gmin. Dlatego jak
koszt będzie niższy to byśmy weszli tam. Tam koszt nie byłby taki wysoki, bo oni spełniają
już warunki, czyli byłby tylko koszt zakupu odpowiednich pojemników. Oczywiście gmina
by płaciła za wywóz.
P. Bryk – ale mieszkańcy już mają ustalone opłaty.
P. Wójt – mieszkańcy dodatkowo nie będą płacić tylko gmina płaci od tony. My zabieramy
raz czy 2 razy do roku ale jak bardzo będzie chciał się pozbyć tych śmieci to będzie sobie
mógł w międzyczasie wywieźć. Oczywiście może sobie zadzwonić do komunalki i przyjadą i
zabiorą ale wtedy mieszkaniec sam sobie płaci.
P. Bak – miałem zgłoszenie od mieszkańca żeby zabrali okna po wymianie, w ciągu 2 dni
przyjechali zabrali, ale nic nie mówił żeby dodatkowo płacił.
Ad. 8 i 9
Nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych
Ad. 2
P. Przew. – zgodnie z ustaleniami wracamy do punktu drugiego, czyli przyjęcia protokołu z
poprzedniej sesji. Czy są uwagi bądź zapytania do treści protokołu, nie widzę, wobec czego
przejdźmy do głosowania.
Protokół zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 10
P. Wójt – Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków z RPO, można składać na świetlice.
Do tych wniosków jest niezbędny Gminny program Rewitalizacji. W programie tym musi się
znaleźć Beszowa ze względu na zabytkowy kościół. Gminny Program Rewitalizacji nie może
obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% mieszkańców. Powinna wejść Beszowa
i Łubnice oprócz tych miejscowości najlepiej by było żeby weszły te inwestycje, które są
najdroższe, proponuję Grabową, Przeczów i Gace Słupieckie pod warunkiem, że wyjaśni się
coś w sprawie własności. Wniosek będzie składany ale czy uzyska akceptację to nie
wiadomo, bo w świetle wniosków na muzeum, bibliotekę wojewódzką czy zabytkowe
kościoły czy nasz będzie miał aż taką rangę aby się przebić. Będzie jeszcze nabór na świetlice
z PROW tylko nie wiem jeszcze kiedy.
P. Świerk – a co z Wolicą i tym drugim domkiem, czy pójdzie do tego drugiego wniosku
P. Wójt – jak mówiłam będą nabory na remonty z PROW na dzień dzisiejszy nie wiadomo na
ile świetlic będzie można składać, wiadomo tylko, że będzie 500 tys. na miejscowość.
P. Skiba – skąd to się bierze, kto ustala, że nie można budować od podstaw tylko remontować
starocie
P. Wójt – pierwsze ustalenia są z komisja europejską, później stosowne rozporządzenie i
dopiero Urząd Marszałkowski np. ustala górne granice dofinansowania
P. Skiba – dla mnie to jest głupota żeby remontować stare budy, które i tak się za 5 lat rozlecą
nie lepiej postawić nowe
P. Wójt – może to wynika z tego, że jest to zachowanie dziedzictwa kulturowego.
P. Klimczak – jak to jest o zabytkach o świetlice pewnie nie przejdą, mamy starą szkołę w
Zofiówce może o nią wystąpić

P. Wójt – to nie jest zabytek i jest w takim stanie, że nadaje się tylko do rozbiórki. Może Gace
Słupieckie zostaną na PROW jak nie będzie wyjaśnienia co do posiadania a na ich miejsce
dalibyśmy Borki
P. Oleś – nie wiem czy jest sens składać kilka świetlic i żeby zaraz się rozleciały
P. Wójt – to możemy nie składać
P. Bąk – to ile tych miejsc może wejść do Gminnego Programu Rewitalizacji
P. Wójt – liczyliśmy 5 miejscowości i dlatego mówię o tym zastępstwie z Gace. We wtorek
jest spotkanie w sprawie Gminnych Programów Rewitalizacji to będziemy wiedzieli coś
więcej, na pewno wykonanie takiego programu będzie dofinansowywane przez Urząd
Marszałkowski.
P. Przew. – złożyć maksymalną ilość świetlic a późnej można z części zrezygnować
P. Wójt – przy składaniu wniosku tracimy zapłatę za Studium Wykonalności i kosztorysy. Jak
się zakwalifikuje wniosek to są to koszty kwalifikowalne a jak się wycofamy to stracimy te
koszty.
P. Bryk – maksymalnie 500tys. to ile za to można zrobić
P. Wójt – ale to jest przy PROW tutaj nie ma określonej kwoty
P. Bryk – jak ksiądz proboszcz złoży to dla nas nic nie zostanie
P. Wójt – ale parafia to będzie wniosek składany przez powiat do RPO
P. Klimczak – czy projekty będzie można później wykorzystać do PROW
P. Wójt – my projektu nie robimy na tym etapie, tylko Studium Wykonalności i kosztorys
uproszczony, jak zyska akceptację dopiero będziemy robić projekty, które oczywiście można
wykorzystać do innych wniosków.
P. Adaś – czym żeście się kierowali wybierają te budynki
P. Wójt – przede wszystkim kosztami
P. Bryk – jakie są możliwości żeby te budki wyremontować znajdzie się taki program
P. Wójt – są jeszcze programy z Europejskiego Funduszu Społecznego gdzie można zrobić
np. szkolenia czy jakieś imprezy i przy tym doposażyć świetlice
P. Bryk – ja jestem za tym żeby te kontenery zlikwidować a postawić nowe budynki, poddać
wybór świetlic do remonty dyskusji na komisjach
P. Przew. – ile jeszcze tych komisji trzeba żeby zadecydować co remontować
P. Wójt – czyli jakby się okazało, że Gace nie wchodzą to bierzemy inną świetlicę
Zadecydowano większością, że zamiast Gac dać Borki
P. Bryk – ale przecież w Borkach jest ładny budynek
P. Wójt – tak, jest budynek, który w części był wynajmowany pod sklep a teraz stoi pusty,
można go zagospodarować powiększając świetlicę. Jak będzie u was kosztorysant to podawać
wszystko co chcecie do zrobienia wszystkie pobożne życzenia, szczególną uwagę zwrócić na
ogrzewanie, np. takie jak jest zrobione w Orzelcu Dużym
P. Przew. – jest to kominek z płaszczem wodnym, środki były małe nie wszystkie
pomieszczenia są ogrzewane
P. Skiba – po co to ogrzewanie, jak założymy we wszystkich świetlicach ogrzewanie to z
czego będziemy za to płacić.
P. Kowalski – małe pomieszczenia ogrzewać ale duże to chyba nie ma sensu
P. Wójt – ogrzewanie trzeba teraz ustalić bo to będzie rzutowało na kosztorysy chociaż też
podzielam głos Pana Radnego po co ogrzewanie.
10-tego jest spotkanie w sprawie dróg i wniosków na nie, wstępnie umówilibyśmy się na 14go na godzinę 12-tą na wspólne posiedzenie komisji i wybór dróg do remontu.
Wcześniej była mowa o wymianie rynien na budynku urzędu, czekaliśmy aż ktoś tańszy się
zgłosi, do tej pory nikt się nie zgłosił i jutro podpisujemy umowę na 23 tys. zł.
P. Bryk – kiedy będzie ta emulsja na pęknięciach dróg
P. Wójt – nie wiem, Pani Basi już nie ma

P. Bryk – Pani Wójt przecież jest zorientowana we wszystkim
P. Wójt – z tego co wiem dzisiaj mieli przyjechać ale rano był deszcz i nie wiem co dalej.
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady
dzisiejszej sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

