
PROTOKÓŁ Nr XIX/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 27 czerwca 2016 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z  

 tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

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, który zatwierdzono 

jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

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

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XIX/85/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

W głosowaniu brało udział 14 radnych 

Uchwałę podjęto 14 głosami za 

  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XIX/86/16 



w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2019. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie przy obecności 14 radnych. 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały oraz zapoznał z uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Gmin y Łubnice za 2015 rok. 

Nikt nie wniósł uwag i pytań. 

Uchwała Nr XIX/87/16 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie przy obecności 14 radnych. 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały.  

P. Klimczak – proszę zapoznać z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

P. Skarbnik zapoznała z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie opinii o wniosku  komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 

Nikt więcej nie wniósł uwag i pytań. 

Uchwała Nr XIX/88/16 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

14 głosów za przy 14 głosujących 

Następnie Pan Przewodniczący złożył Wójtowi gratulacje. 

P. Wójt – dziękuję za udzielenie absolutorium, cieszę się, że udało się zrealizować wszystkie 

Wasze uchwały. 

  

Ad. 6  

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały wyjaśniając, że dotyczy to działki stanowiącej 

mienie gminne, którą chciał kupić radny Kwiecień 

P. Bryk – nie było to przedyskutowane na komisji 

P. Wójt – było i nawet na twój wniosek, że powinni się wypowiedzieć mieszkańcy było 

specjalnie zwoływane zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą 

P. Bryk – jak ta działka została wyceniona 

P. Przew. – dopiero po przeznaczeniu do sprzedaży będzie wycena 

P. Bryk – ja jestem za tym żeby się nie pozbywać ziemi gminnej. 

P. Wójt – po podjęciu przez Państwo decyzji pozytywnej będzie wycena rzeczoznawcy 

wszystkiego co na działce się znajduje, jeśli są drzewa to będą wycenione 

P. Przew. – robimy to przetargowo żeby nie było żadnych niedomówień, że sprzedajemy po 

znajomości. Czy ktoś chce jeszcze zabrać glos w tym temacie, nie widzę wobec czego 

przegłosujmy uchwałę 

Uchwała Nr XIX/89/16 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie przy obecności 14 radnych. 



  

Ad. 7 

  

P. Wójt – uczestniczyłam w Konwencie Wójtów oraz w posiedzeniu Komitetu 

Monitorującego. Podpisaliśmy umowy z Marszałkiem na dofinansowanie remontu dróg, na 

które był złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i umowę z 

wykonawcą na ich wykonanie. Odbyło się u nas posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej a 

dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie i uprawy soi. 

Ostatni tydzień był bogaty w wydarzenia, ponieważ był koniec roku szkolnego i 

uczestniczyliśmy w zakończeniach organizowanych w poszczególnych szkołach. 

Odbyło się pożegnanie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej mamy już nowego 

komendanta. 

Było też walne naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, jest nowy zarząd. 

  

Ad. 8 i 9 

  

Brak interpelacji  

  

Ad. 10 

  

P. Przew. – zapoznał z wnioskiem mieszkańców i oświetlenie uliczne  

( w załączeniu ) wyjaśniając, że ma być składany w 2017 roku wniosek o środki unijne i ma 

być robione kompleksowo na całej gminie. Teraz to możemy robić tylko za własne środki. 

P. Klimczak – mieszkańcy mają prawo składać wniosek uważam, że powinien być 

przegłosowany. 

P. Golba – takie lampy to by były w każdej wsi potrzebne jak założymy tam to wszędzie 

P. Przew. – tak, dlatego mówię, że już wcześniej było głosowane i było, że nie robimy z 

własnych tylko czekamy na środki z zewnątrz, ale skoro radny chce głosowania to proszę 

bardzo. Kto jest za tym żeby zrobić te punkty w 100% z własnych środków 

W głosowaniu brało udział 14 radnych 

3 glosy za  

8 przeciw 

3 głosy wstrzymujące się 

  

P. Przew. – zapoznał z pismem z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej w sprawie 

odwodnienia Domu Nauczyciela ( w załączeniu ) 

P. Witek – jest tam problem, tragedia woda stoi od wybudowania budynku, teraz jest awaria i 

nie ma jak naprawić 

P. Skiba – jedyne wyjście to pozabierać instalacje i zasypać piwnice. 

P. Wójt – dlaczego to jest stawiane na sesji, bo na to będą potrzebne środki i to nie małe. 

Chcemy żeby to poszło z tych środków na termomodernizację. Były wnioski z Budzisk i z 

Wilkowej, żeby radni byli poinformowani i nie było niedomówień, że poszły środki do 

Wilkowej a nie do Budzisk. Nie wiadomo jakie te środki z powiatu będą i czy wystarczy. 

Następnie Pan Przewodniczący zapoznał z pismami z Ministerstwa Energii i Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rezolucji dotyczącej funkcjonowania ENGIE 

Energia Polska S.A. ( Elektrownia Połaniec ). 

P. Oleś – jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o drogę w Budziskach czy jest już pozwolenie 

wodno-prawne. 

P. Bąk – na chwilę obecną prace trwają 



P. Wójt – kosztorys jest na 700 tysięcy złotych, chodniki mają być 2 m. są to koszty, które z 

pewnością wiele się nie obniżą. Potrzebne są pozwolenia budowlane i wodno-prawne. 

P. Kwiecień – śmieci wielkogabarytowe mają zbierać, czy każdy indywidualnie ma dzwonić 

żeby mu zabrali 

P. Wójt – jak ktoś ma dużo to lepiej sobie zadzwonić, bo jak mało to oni i tak będą jechać i 

zbierać 

P. Golba – czy wiadomo coś o remoncie chodnika przez firmę robiącą światłowód 

P. Wójt – to radny powinien wiedzieć, bo uczestniczył w spotkaniach. Mieli to w użyczeniu 

od Powiatu, bo droga jest powiatowa i my nie możemy interweniować. 

P. Gromny – pytanie od mieszkańców, kiedy będzie działał ten światłowód 

P. Sekretarz – jest to tzw. ostatnia mila, oni zrobili teraz szukają firm, które by to robiły dalej, 

ale jakoś nie ma chętnych. 

P. Paruch – kiedyś była mowa o tym, że rowy przejdą pod gminę, co z tym 

P. Wójt – nie ma jeszcze tej ustawy i może to i lepiej, bo jak będziemy musieli robić to 

będziemy też musieli pobierać opłaty dodatkowe na konserwacje. 

P. Motyl – chodnik koło Komasary jest do remontu 

P. Przew. – jest to droga powiatowa my nie będziemy go naprawiać, ale kłaniamy się Radnym 

Powiatowym żeby zainterweniowali i naciskali o jego remont.  

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

 


