
PROTOKÓŁ NR XLII/18

z Sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej w dniu 27 czerwca2018 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.     Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok.

7.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

8.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.     Interpelacje i wnioski radnych.

10.                       Odpowiedzi na interpelacje.

11.                       Wolne wnioski i informacje.

 



Ad. 1

 

Pan Przewodniczący – otworzył sesje i przedstawił proponowany porządek

obrad.

Porządek przegłosowano jednogłośnie.

 

Ad. 2

 

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą sesje. My 
zajmujemy się tylko budową rur do ogrodzenia. To co jest na działkach i sprzedaż gazu to nie my. 
Najbliższa Gazownia jest w Busku Zdroju. Przyjechaliśmy na zaproszenie przedstawić jak by to 
wyglądało. Ankietyzacja pozwoli określić czy będzie można przystąpić do gazyfikacji gminy. 
Ankieta ta nie jest zobowiązująca. Na ankietach musi być podpis czytelny i numer działki. Samo 
przyłącze do długości 15 mb kosztuje 2200 zł, każdy następny metr 80 zł. budowa nie byłaby w 
tym czy przyszłym roku, ale może za 5 lat. Jeśli chodzi o możliwości techniczne to są 2 . można 
zasilić od strony Połańca, gazyfikując po drodze Ruszczę. Druga możliwość od strony Pacanowa 
ale są mniejsze średnice. Na pewno ankietyzacja jest potrzebna jak przy każdej inwestycji tego 
typu. Dokładnie podać numer działki, do której ma być podłączony gaz. Jest to duża inwestycja 
dlatego odłożona w czasie odległym. Jest to inwestycja liniowa musza być zgody. Inwestycja jest 
robiona ale działki zostawiamy w takim stanie w jakim zastajemy. Rura jest kładziona na 
głębokości 1 m i można sadzić rośliny oprócz drzew. Budować można w odległości 1,5 m. Okres 
uzyskania pozwolenia na budowę to około 3 lat. Koszt inwestycji z naszej strony to przyłącze 
gazowe do ogrodzenia do 15 mb 2200 zł. Jeśli jest dłuższe 80 zł za każdy następny mb. Koszt ten 
pokrywa właściciel po zakończeniu inwestycji. Instalacje gazowe każdy robi we własnym zakresie. 
Musi mieć projekt i uzyskać pozwolenie na budowę.

P. Bolon – ile będzie kosztować całość

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – w mojej ocenie około 12000 zł. można instalować w
pomieszczeniach 6m3 o wysokości 1,9 mb. Można zintegrować z systemem węglowym. Na dzień 
dzisiejszy je w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska możliwość uzyskania 
dofinansowania w wysokości 4000 zł. po wykonaniu głównej rury każdy będzie się mógł 
przyłączyć.

P. Wójt – jak będzie prowadzona od strony Ruszczy to w pierwszej kolejności by był Przeczów, 
Łyczba, Łubnice i Budziska. Od strony Pacanowa natomiast byłaby Beszowa i ankiety tylko z tych 
miejscowości?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – dobrze by było

P. Kwiecień – w latach 90-tych była projektowana Wilkowa od Oleśnicy, czy to jest już nie 
aktualne? Oleśnica też jest z gazyfikowana.

P. Wójt – ja mam propozycję żeby zebrać ankiety z wszystkich miejscowości.



P. Przew. – na dzień dzisiejszy jaka jest różnica w kosztach pomiędzy ogrzewaniem olejowym a 
gazowym.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – biorąc pod uwagę mały dom jednorodzinny około 
5000 zł rocznie z gotowaniem i ciepłą  wodą. Metr sześcienny gazu jest tańszy od oleju opałowego 
około 40%. Nie można stosować 2 gazów w jednym budynku dlatego nie ma takiej możliwości 
żeby ogrzewać ziemnym a gotować z butli i odwrotnie.

P. Przew. – u nas wszystkie sieci idą w ogródkach a wy robicie tylko do ogrodzenia czyli trzeba by 
robić w drodze.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – podyktowane jest to tym, że do odczytu nie potrzeba
wchodzić na posesję.

P. Wójt – jeśli ogrodzenie działki jest 15 m od głównej nitki a dom jeszcze 50 m dalej to państwo 
robicie tylko do ogrodzenia?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – tak

P. Bryk – a jak nie ma ogrodzenia?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – to w takiej odległości żeby się dało zrobić odczyt z 
samochodu. Teraz już są takie urządzenia, że samochód przejedzie np. przez wieś i zrobi odczyt.

P. Stefaniak – a jak jest 2 sąsiadów w odległości 100 m od głównej nitki?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – to każdy sobie sam ciągnie

P. Przew. – przy wodociągu ciągnęło się jedno przyłącze a później dzieliło na dwóch a tutaj nie 
można?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – nie, to jest gazociąg i każdy ma mieć swoje 
przyłącze.

P. Skiba – państwo robicie przyłącze 15 m a reszta po stronie właściciela prócz pozwolenia?

P. Wójt – nie z pozwoleniem. Czy nie można by przy projektowaniu sieci zaprojektować również 
przyłączy?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – nie, my projektujemy tylko do ogrodzenia i na to 
uzyskujemy pozwolenie. Reszta jest po stronie właściciela działki. Koszt 12 tysięcy jaki podałem 
wcześniej obejmuje projekt, pozwolenie i wykonanie.

P. Bolon – cena jest na dzień dzisiejszy a za 5 lat może być inna.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – jeśli podpiszemy umowę to już nie możemy 
zmieniać ale faktycznie za 5 lat cena może być inna.

P. Skiba – dlaczego nie wchodzicie państwo w to żeby zrobić projekt na całość?



Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – nie jesteśmy dalej właścicielami tylko do kurka. 
Proszę jeszcze mieszkańcom mówić, że nie mogą zrobić przyłącza i nie będą korzystać z gazu.

P. Bryk – bierzecie pod uwagę przyłączenie od Pacanowa?

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa – tak, ale musimy jeszcze sprawdzić, z której strony 
jest większa średnica. Musi być co najmniej 90-110 O

 

Ad. 3

 

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto.

14 głosów za

1 głos wstrzymujący się

 

Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice. 
Każdy otrzymał Raport o stanie gminy za 2017 rok proszę o dyskusję.

P. Oleś – teraz to jest rozbite na 3 uchwały kiedyś była jedna.

P. Przew. – tak, ale teraz tak wymaga ustawa.

P. Oleś – są 3 punkty jak to głosować?

P. Przew. – są 3 uchwały i każda oddzielnie będziemy głosować. Czy ktoś ma jeszcze jakieś 
pytania? Nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr XLII/204/18

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice

jako załącznik do niniejszego protokołu

12 głosów za

3 głosy wstrzymujące się

 

Ad. 5



 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 46/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z 
wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Do projektu uchwały nie wniesiono pytań uwag.

Uchwała Nr XLII/205/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2017 r.

jako załącznik do niniejszego protokołu

12 głosów za

3 głosy wstrzymujące się

 

Ad. 6

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 91/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca2018 roku w sprawie opinii o wniosku komisji 
rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 Do projektu uchwały nie wniesiono pytań uwag.

Uchwała Nr XLII/206/18

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu

12 głosów za

3 głosy wstrzymujące się

 

P. Wójt dziękuję za udzielenie absolutorium na te ostatnie miesiące, bo przecież nasza kadencja już 
się kończy. Kadencja niejednokrotnie trudna. Dziękuję za współpracę radnym i sołtysom.

 



Ad. 7

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków 
na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.

Bez pytań i uwag.

Uchwała Nr XLII/207/18

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego 
Witosa na terenie miasta Kielce.

 

jako załącznik do niniejszego protokołu

13 głosów za

2 głosy wstrzymujące się

 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 
2018 rok.

P. Wójt – pożyczka 150 tysięcy dotyczy 2 projektów. Jeden to budowa altanek i remont świetlicy w 
Zofiówce a drugi projekt jest z LGD i dotyczy warsztatów z kroju i szycia. Wnioski są złożone 
przez stowarzyszenia. My im udzielamy pożyczki a jak dostana dotacje to nam zwrócą.

P. Oleś – oświata i wychowanie jest na program rozwoju szkół, na co to jest?

P. Wójt – jak zwykle jeśli opracowujemy coś to pod kątem składania wniosku. Jak pamiętacie 
wniosek „Szczęśliwe Dzieciaki” miał być ostatnim wnioskiem jaki możemy złożyć na edukację. 
Okazało się, że będzie możliwość składania wniosku na rozbudowę, remonty i wyposażenie 
pracowni. Zarząd województwa dopuścił możliwość składania takich wniosków przez wszystkie 
gminy. Czy  dostaniemy środki to nie wiadomo.

P. Klimczak – kto uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół i czy obyło się bez kłótni?

P. Wójt – na spotkaniu było, że mają się zastanowić co chcą i to zgłosiły.

P. Bryk – można składać wniosek szkoły zgłosiły pobożne życzenia. Na komisji braliśmy pod 
uwagę to, że 4 szkoły istnieją w naszej gminie. Braliśmy pod uwagę, że trzeba coś zlikwidować. 
Mówiliśmy o tym żeby iść w kierunku wyposażenia szkoły, która zostanie, na pewno Łubnice. W 
przyszłym roku trzeba się zastanowić jak to zredukować, bo jest nie możliwe funkcjonowanie w 
tym stanie. Byliśmy za tym żeby złożyć na wyposażenie bez rozbudowy. Wyposażenie można 
przenieść.



P. Golba – dotyczy się to Gac, ale pod względem liczby dzieci Gace są na 2 miejscu i jest naprawdę 
ciasno.

P. Bryk – ja nie typuję szkół do likwidacji

P. Kowalska – musimy myśleć przyszłościowo

P. Skiba – o likwidacji szkół to trzeba było pomyśleć podejmując decyzję o budowie oczyszczalni i 
nitki. Było z czego tośmy dokładali do szkół a teraz nie będzie z czego.

P. Bryk – dlatego trzeba się zastanowić nad likwidacją

P. Kowalska – na 4 szkoły jest tylko 500 tysięcy, tak że trzeba myśleć rozsądnie

P. Gromny – na rozbudowę na pewno nie wystarczy

P. Klimczak – mam protokół z sesji, na której był wice Marszałek i właśnie sugerował, że mamy za 
dużo szkół. Te 500 tysięcy to nie jest dużo. Wspominałem kiedyś o rozbudowie hali sportowej. Nie 
mamy takiej na terenie gminy, co by się bardzo przydało. Dzieciaki z miasta poszukują coś takiego 
na wsi na ferie czy wakacje.

P. Kozioł – to jest za mała kwota żeby myśleć o budowie hali sportowej

P. Wójt – jeżeli chodzi o halę sportową to kosztuje kilka milionów a później to też generuje koszty 
utrzymania.

P. Klimczak – ja nie mówię o budowie tylko o rozbudowie

P. Wójt – nie wiem dlaczego nie korzystacie z tego co mamy tylko jeździcie do Ruszczy czy Rataj.

P. Klimczak – bo się nie da. Nie ma możliwości korzystania.

P. Oleś – przy tych inwestycjach to nas na to nie stać

P. Wójt – bardzo proszę żeby podchodzić bez emocji do szkół, bez swoich uprzedzeń

P. Kowalska – podchodzimy realnie do szkół. Dzieci jest coraz mniej jaki jest sens rozbudowywać

P. Wójt – może nawet radni nie będą musieli likwidować tylko rodzice sami zadecydują jak było w 
przypadku Słupca. Rozbudować w Gacach to trzeba z tego co słyszałam zgodnie z zaleceniem 
SANEPIDU o dobudowie sanitariatów.

P. Klimczak – ja poproszę tą decyzję SANEPIDU na piśmie i to co dyrektorki składały 
zapotrzebowanie.

P. Wójt – jak mamy tą decyzję u siebie to damy a zapotrzebowanie ściągaliśmy od nich 
telefonicznie przed komisją.

P. Klimczak – stąd moje pytanie czy dyrektorki spotkały się przy ustaleniach żeby nie było kłótni.



P. Wójt – wniosek będzie składany jeden na wszystkie szkoły a jak będziemy go mieli składać to 
zrobimy wspólne spotkanie z dyrektorami. Rozumiem, że wniosek jest żeby nie rozbudowywać 
Gac.

P. Kowalska – taka była decyzja Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

P. Bryk – ja bym proponował żeby Pani Wójt porozmawiała z dyrektorkami i przedstawiła 
stanowisko Rady Gminy. Nie brać pod uwagę pobożnych życzeń. Chciałbym żeby Pani Wójt 
postawiła sprawę twardo i dobrze podzieliła.

P. Wójt – bardzo prosto można podzielić kwotę na 4.

P. Skiba – jeden sensowny pomysł to ten żeby przeznaczyć na wyposażenie. Ale weźmy pod uwagę 
matematykę i na ile nas stać.

P. Przew. – wniosek Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa był żeby wejść w wyposażenie
a nie w rozbudowę bo jest za mało dzieci.

P. Klimczak – ja mam policzone ile do którego obwodu jest dzieci od 2012 rok do końca 2017 roku 
i tak:

Gace Słupieckie – 49

Łubnice – 77

Budziska – 25

Wilkowa – 27

P. Golba – jesteśmy na 2 miejscu pod względem ilości dzieci. Jest już jedna klasa podzielona

P. Kowalska – można jeszcze podzielić te większe. My myślimy przyszłościowo. Finanse są jakie 
są. Jak będzie w klasie 4 dzieci to po co takie duże klasy.

P. Wójt – czy będziemy składać na jedna pracownię czy na więcej to te opracowania muszą być 
dołączone do wniosku.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania 
uchwały.

Uchwała Nr XLII/208/18

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 XLII/209/18

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

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 8

 

P. Zastępca Wójta – jak Państwo wiecie mieliśmy kontrolę z Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
praktycznie nie jest jeszcze zakończona. Kontrole nas nawiedzają, mieliśmy ze straży kontrolę 
hydrantów – jest bez uwag. Trwa od 13 czerwca kontrola PIP-u ma się sko0ńczyć w najbliższy 
piątek.

Odbyło się spotkanie na temat Wojsk Obrony Terytorialnej oraz spotkanie na temat „Lepszy start” 
czyli po te 300 zł.

Była debata na temat bezpieczeństwa w powiecie.

Przyszła decyzja na temat stawek za cenę wody. Będziemy musieli podjąć uchwałę pop 
zatwierdzeniu tych stawek.

P. Wójt – odbyły się zawody sportowe o puchar Wójta. W tym roku były w szkole w Wilkowej. 
Zwyciężyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej. Zostały podpisane umowy na remonty 
świetlic wiejskich. Podpisaliśmy pre-umowę na dofinansowanie rewitalizacji miejscowości Łubnice
. odwiedził nas poseł Cieślak, obiecał pomoc w zmianie ilości przyłączy na 1 km kanalizacji. 
Dostaliśmy promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 3 drogi. Na fotowoltaikę Połaniec
ogłosił przetarg. Otwarcie ofert będzie 23 lipca. Wtedy dopiero się rozstrzygnie jakie będą koszty.

Realizacja inwestycji jest przewidziana do 15 listopada tego roku, wcześniej trzeba zapłacić. Proszę
uczulać tych co się zapisali żeby byli przygotowani.

W piątek w Rzędowie mam spotkanie dotyczące ustalenia ceny śmieci. Jutro będzie konwent w 
powiecie, na pewno będzie poruszana sprawa suszy. Na razie z całego województwa wystąpiły o 
suszę 2 gminy.

 

 

 

Ad. 9 i 10



 

P. Kwiecień – sprawa drogi Borki – Zdzieci, chodzi o odcinek należący do PKP Zgłaszam wniosek 
żeby gmina ponownie wystąpiła o prawo dysponowania gruntem do tej działki.

P. Wójt – droga jest gminna ale częściowo leży na działce PKP. Prawo do dysponowania gruntem 
uzyskuje się na okres remontu nie na 20 lat. Po wyremontowaniu może właściciel nam ten odcinek 
drogi zamknąć i droga nie będzie przejezdna.

P. Sekretarz – chcemy utwardzić kawałek drogi w lesie to musimy podpisać umowę dzierżawy na te
3 dni i zapłacić za dzierżawę.

P. Kwiecień – dlaczego wcześniej żeśmy nie zgłaszali tej mojej drogi do remontu

P. Wójt – do jakiego programu mięliśmy składać

P. Kwiecień – nie było programu przez tyle lat

P. Bryk – jak ta droga wygląda, do czego ma służyć i dlaczego ciągle słyszymy o drodze do 
Zdzieci?

P. Kwiecień – droga łączy dwie gminy a jak wygląda to musi Komisja jechać i zobaczyć.

 

Ad. 11

 

P. Gromny – mam prośbę do Pani Wójt może by jutro na konwencie porozmawiała  z kimś na temat
koszenia wałów. Ja rozmawiałam to mi powiedzieli, że będą kosić po 15 sierpnia.

P. Wójt jutro to nie będzie z kim rozmawiać. Bo jak wcześniej podlegali pod Marszałka to można 
było interweniować u niego. Teraz jest to przedsiębiorstwo państwowe i jak mówią, że 15 sierpnia 
to wcześniej nie będzie.

P. Sekretarz – przedstawił informacyjnie pismo w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez 
dziką zwierzynę.

P. Przew. – sprawa suszy. Dzwoni wielu rolników żebyśmy spisywali straty suszowe. Nie jest 
ważna forma pomocy, ale jest dużo takich co mają kredyty, jak nie zbierze to z czego spłaci. Mając 
taki protokół mógłby się ubiegać o umorzenie raty czy choćby odroczenie.

P. Sekretarz – na razie w naszym województwie 2 gminy zgłosiły suszę, w powiecie jeszcze żadna. 
Jest cos takiego jak monitoring suszy i z tego nie wynika u nas susza.

P. Golba – czy udała się pozyskać dofinansowanie do eternitu i czy będą klejone pęknięcia na 
asfalcie?

P. Wójt – z tego co pamiętam to pęknięcia mieliście zgłaszać do Pani Dudek.

P. Golba – zgłaszałam dzisiaj to mi powiedziała, że jak będą pieniądze



P. Wójt – no oczywiście, że tak. Bardzo dobrze odpowiedziała, remonter kosztuje.

P. Przew. – u nas miało być pomalowane przejście dla pieszych

P. Wójt – pamiętam, ale jeszcze nie byli na tym terenie

P. Nogacki – przejścia to jest problem na terenie całej gminy nie tylko w jednej miejscowości.

P. Przew. – robią oczyszczalnie jeżdżą ciężkimi sprzętami czy jest gdzieś zapisane, że mają później 
wyremontować drogę?

P. Wójt – nie wiem, jak nie ma to spiszemy odpowiednie porozumienie.

P. Sekretarz – przedstawiła pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na temat 
azbestu.

 

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


