
PROTOKÓŁ Nr XI/15 
z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 31 sierpnia 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.     Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za i półrocze 2015 roku. 

4.     Podjęcie uchwał budżetowych. 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 

Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice. 

6.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje. 

9.     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. – sprawozdanie z wykonania budżetu każdy 

otrzymał jak również było ono przedmiotem obrad obu 

komisji.  Proszę teraz Panią Skarbnik o przedstawienie 

uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w tej sprawie. 

Pani Skarbnik zapoznała radę z uchwałą ( w załączeniu ) 

P. Przew. – czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania nie 

widzę, wobec czego uważam, że Rada Gminy jest zapoznana z 

informacją na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze. 

  

Ad. 4  

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej zmian w 

budżecie gminy na 2015 rok 

Nie wniesiono uwag i pytań. 

Uchwała Nr XI/42/15 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego 

protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2015 – 2018. 

Do projektu nie wniesiono uwag i pytań. 

Uchwała Nr XI/43/15 



w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2015 – 2018. 

jako załącznik do niniejszego 

protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice. 

P. Klimczak – zmiany oświetlenia też się z tym wiążą 

P. Wójt  - tak, wszystkie projekty związane z oszczędnością 

energii. W tej chwili już wiadomo żeśmy się zakwalifikowali 

na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i będzie nas kosztowało tylko 10 % a 90% nam 

zrefundują. Zdania są podzielone na temat konieczności 

podjęcia tej uchwały, jest dzisiaj sesja to dla bezpieczeństwa 

lepiej podjąć. 

Więcej pytań nie wniesiono. 

Uchwała Nr XI/44/15 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i 

wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego 

protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

  

Ad. 6 

  

P. Wójt – uczestniczyłam w Konwencie Wójtów Powiatu 

Staszowskiego oraz w posiedzeniach Komisji Rady. 



Odbyła się kontrola ostatniego etapu oczyszczalni i złożony 

został wniosek o płatność. Została także skończona inwestycja 

remontu Świetlicy Wiejskiej w Orzelcu Dużym. 

Zgłosiliśmy klęskę suszy ale czy coś z tego będzie to na dzień 

dzisiejszy nie wiadomo, bo wymyślili podział gruntów na 4 

grupy i dodatkowo na tych grupach muszą jeszcze być 

odpowiednie uprawy, jakby tego było mało rośliny musza być 

na polu, na naszym terenie w tej chwili najwięcej jest 

kukurydzy na ziarno ale niestety ona nie podlega suszy. Nie 

ma sensu czytać całego tego pisma bo tego jest dużo i nie 

zapamiętacie, lepiej odbijemy na ksero i sobie po sesji 

weźmiecie i zapoznacie swoich mieszkańców. (pismo w 

załączeniu) 

Następnie pani wójt zapoznała z pismem Świętokrzyskiej Izby 

Rolniczej do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie suszy (w załączeniu) 

P. Golba – czy my jako gmina możemy coś pomóc, np. 

umorzyć podatek 

P. Przew. – jeśli sejm podejmował ustawę, że umarza podatek 

to tak, a jak sami umorzymy to nie dostaniemy subwencji a 

bez subwencji nie przeżyjemy. 

P, Bąk – Izby Rolnicze wystąpiły do Ministra o objęcie suszą 

również województwa świętokrzyskiego. Natomiast, co się 

tyczy protokołów to one są bardzo ważne dla tych rolników co 

rozliczają VAT, bo jak od VAT-u odliczy nakłady to musi 

wykazać sprzedaż. 

P. Przew. – prawda jest taka, że rzeczywiście ci co są na wacie 

to sobie odliczają a np. na kukurydzy jest tylko pół kolby a 

dalej pustynia. 

  

Ad. 7 

  

Nie wniesiona żadnych interpelacji. 



  

Ad. 8  

  

Nie odpowiadano na interpelacje. 

  

Ad. 9 

  

P. Skiba – mam sprawę do Radnych Powiatowych żeby 

przywrócić rejestrację pojazdów z umawianiem na telefon. 

P. Bak – zwrócę uwagę naczelnikowi komunikacji 

P. Klimczak – przygotowałem ulotki i karty zgłoszeń na 

turniej piłkarski chciałbym rozdać sołtysom, czy mogę Panie 

Przewodniczący ( ulotka w załączeniu) 

P. Przew. – tak, oczywiście 

P. Kwiecień – w sprawie ogniw fotowoltaicznych czy coś 

ruszyło 

P. Wójt – nie, do tej pory nie wpłynęła żadna oferta 

P. motyl – chciałem zgłosić dziurę w drodze koło Legawca 

P. przew. – jeśli są jakieś dziury w drogach to proszę zgłaszać 

do Pani Dudek, jak będzie na tyle to może weźmiemy 

remonter 

P. Świerk – powiat remontuje chodnik ale tylko te płatki, które 

odpadają, a na terenie Połańca zdzierają wszystkie i robią od 

nowa 

P. Bąk – robią tak na Połańcu ale Połaniec pokrywa 80% 

kosztów a resztę Powiat, jest to całkowita przebudowa ze 

zwężeniem chodnika 

P. kowalski – należałoby zwrócić uwagę na przystanki przy 

krajówce są zdewastowane 

P. Klimczak – czy ustalamy składkę na puchar na turniej 

piłkarski 

Ustalono, iż puchar zostanie zakupiony z  budżetu. 



P. Bryk – konserwację Strugi Beszowskiej zrobiono i jak 

zwykle doszli do Beszowej i zakończyli roboty a obiecali 

zrobić do końca. 

  

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, 

wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  
Protokołowała: 
 


