
PROTOKÓŁ NR XLIII/18
z Sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej w dniu 30 lipca 2018 roku
 

W sesji udział wzięli wszyscy radni.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.      Anna Grajko – Wójt Gminy
2.      Danuta Lasota – Skarbnik Gminy
3.      Sołtysi

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.     Podjęcie uchwały w sprawie ponownego ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody w Gminie 
Łubnice.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Łubnice.
7.     Podjęcie uchwał  budżetowych.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 wody.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie 
Łubnice na lata 2018-2023.
10.                       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.                       Interpelacje i wnioski radnych.
12.                       Odpowiedzi na interpelacje.
13.                       Wolne wnioski i informacje.

 

UWAGA – głosowało 12 radnych.

Ad. 1
Pan Przewodniczący – otworzył sesje i przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek przegłosowano jednogłośnie.

 Ad. 2
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.

 
Ad. 3
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice.
P. Witek – dużo mówią w mediach, że dużo radnych nie zgadza się na obniżenie.



P. Bryk – na komisji Przewodniczący przedstawił taką propozycję uzasadniając widełkami. Nie 
wiem skąd to się wzięło. Jeśli możemy nie obniżać to p[o co nam przysłali nowe widełki. Taka jest 
propozycja to tak gwoli wyjaśnienia.

P. Przew. – zmieniło się rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń w administracji samorządowej stąd
ta zmiana. Pani Wójt jest operatywna, dużo robi dobrego dla naszej gminy. Dzisiaj musimy 
dostosować jej wynagrodzenie do nowego rozporządzenia. Jak nie ma więcej uwag to przejdźmy do
głosowania.

Uchwała Nr XLIII/210/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

11 głosów za

1 głos wstrzymujący się

UWAGA – głosowało 13 radnych.
 
Ad. 4
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIII/211/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

 Ad. 5
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody w Gminie Łubnice. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIII/212/18
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

 Ad. 6
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIII/213/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.



Ad. 7
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Do 
projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIII/214/18

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018 – 2021.

Nie wniesiono pytań i uwag.

Uchwała Nr XLIII/215/18

w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018 – 2021

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

UWAGA – głosowało 14 radnych.

Ad. 8
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 wody.

 Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIII/216/18

w sprawie dopłaty do 1 m3 wody.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół
w Gminie Łubnice na lata 2018-2023.

P. Kowalska – czy plan został zmieniony zgodnie z sugestią Komisji.

P. Wójt – tak

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę wobec czego przejdźmy do 
głosowania.

Uchwała Nr XLIII/211/18



w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łubnice na lata 2018-2023.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
P. Wójt – uczestniczyłam w Konwencie Wójtów Powiatu Staszowskiego gdzie między innymi 
omawialiśmy sprawę szacowania szkód suszowych. Teraz są już straty spisane. Nie przyjmujemy 
nowych wniosków bo większość zbóż jest już skoszona. Odbyło się spotkanie w Rzędowie na temat
cen śmieci. Ceny pozostają bez zmian do końca roku. Brałam udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy
Działania w Połańcu, na którym opiniowaliśmy wnioski stowarzyszeń. Z naszej gminy był wniosek 
ze  stowarzyszenia „  Jak nie my to kto” z Orzelca Dużego a dotyczył prowadzenia warsztatów. 
Dostaliśmy promesę na drogi powodziowe na wszystkie jakie były złożone oraz dotację na drogę 
dojazdową do pól.

Odbył się przetarg na te 3 drogi powodziowe, na które była wcześniej promesa. Przetarg na 
fotowoltaikę został przełożony na późniejszy termin.

Prace remontowe na świetlicach idą pełną parą. Oczyszczalnia się buduje i altanki też.

Ad.  11
Brak interpelacji.

Ad. 12
Brak odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 13
Pismo w sprawie wyboru drogi powiatowej do dofinansowania.

P. Wójt – przeprowadziłam rozmowę z Zarządem Dróg Powiatowych na temat drogi w Budziskach.
Przy pewnych ustaleniach się upierają. Chodnik zamienią na pas asfaltowy. Jeśli chodzi o 
poszerzenie drogi to jednak do krzyżówki musi być zrobione i położony cienki asfalt na całości. 
Jeśli podejmiecie decyzję na tak to nie jest to inwestycja na ten rok tylko na przyszły. Teraz składają
wniosek. Wstępnie byłoby to 110-120 tysięcy złotych po naszej stronie. Oczywiście możemy 
jeszcze negocjować co można by wyrzucić.

P. Przew. – nie jest to tak, że nie chcemy robić tylko trzeba się zastanowić co musi być wykonane.

P. Wójt – możemy zrobić spotkanie Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa z Zarządem 
Dróg Powiatowych z udziałem radnych z Budzisk. Trzeba będzie tez dołożyć pieniądze do 
odwodnienia drogi powiatowej w Beszowej bo otrzymali promesę na tą drogę.

P. Bryk – tam nie chodzi o odwodnienie  tylko tam nie było zrobionych rowów i jest masa 
przepustów do zrobienia.

P. Oleś – jak już będzie gotowy kosztorys to może byśmy się spotkali z inwestorem.

P. Wójt – kosztorys to już jest. Tylko takie spotkanie robocze co z tego musi być zrobione a co nie.



P. Skiba – chodzi o to, że tam jest droga źle wyprofilowana i będzie potrzeba duża asfaltu żeby to 
poprawić.

P. Przew. – wiemy w jakim zakresie finansowym się obracamy. Jaka jest wola rady? Czy ma wójt 
podpisać porozumienie? Przegłosujmy

Jednogłośnie – przystąpić do porozumienia.

P. Przew. – chodzi o rezolucję w sprawie aglomeracji żebyśmy mogli korzystać z dofinansowania 
na kanalizację w wysokości 80%. Proszę Panią Wójt a zapoznanie z treścią tego apelu.

P. Wójt zapoznała z treścią apelu oraz zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów żeby jak ktoś ma 
jakieś dojście do władz to też monitował w tej sprawie.

P. Bryk – kiedyś jednostka samorządu terytorialnego miała taki system powiadamiania SMS. Ciągle
są problemy  z powiadamianiem mieszkańców. Nie wiem czemu to zostało zlikwidowane. Może 
warto by do tego wrócić.

P. Wójt – tak było to przez kilka lat. Nie cieszyło się to zainteresowaniem mieszkańców, bo to musi 
się mieszkaniec zapisać żeby dostawać powiadomienia. W międzyczasie Państwowa Straż Pożarna 
wprowadziła powiadomienia dla wszystkich strażaków. Więc uznaliśmy, że nie ma sensu płacić za 
coś co nie jest wykorzystywane.

P. Bryk – nie kosztuje to wiele i powinniśmy do tego wrócić.  Ludzie nie byli świadomi, że mogą 
takie SMS otrzymywać, np. teraz o suszę.

P. Kwiecień – jak ktoś chciała się dowiedzieć to była informacja i na tablicach ogłoszeń i w 
internecie.

P. Bolon – zgarniarka poboczy przy drogach powiatowych. Zrobili od mostu do Kaplicy a mieli 
zrobić od szkoły do Łubnic.

P. Przew. – z tego co wiem to powiat zakupił maszynę do poboczy i robią sukcesywnie trzeba 
czekać aż nadejdzie nasza kolej.

Pani Witek – przychodzą decyzje celu publicznego na przebudowę linii elektrycznej. Słyszałam, że 
nie maja być słupy tylko ziemią.

P. Wójt – powiem, że nie wiem. Proszę o przejście do inwestycji tam z pewnością wiedzą i udzielą 
informacji. Proszę sołtysów żeby informowali mieszkańców o możliwości sprawdzenia i wnoszenia
zastrzeżeń.

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

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala                                                            Marian Komasara



 


