
PROTOKÓŁ NR XLIV/18

z Sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 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.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy 
Łubnice.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.

6.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

7.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

8.     Interpelacje i wnioski radnych.

9.     Odpowiedzi na interpelacje.

10.                       Wolne wnioski i informacje.

 



 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. – odbyły się 2 komisja. Informacja była bardzo obszernie przedstawiona przez Panią 
Skarbnik. Przyszła też uchwała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wykonania 
budżetu. Proszę Panią Wójt żeby przedstawiła ta uchwałę (w załączeniu). Czy są jakieś uwagi czy 
pytania jeszcze do tego tematu to bardzo proszę o zabieranie głosu.

 P. Wójt – ja tylko tak od siebie. Jak ktoś słuchał uważnie to Regionalna Izba Obrachunkowa 
wyraźnie pisze, że nie mamy kredytów i pożyczek. W naszej lokalnej gazecie Echo Dnia ukazała 
się informacja, że gmina ma 6,5 mln długu. Prosiliśmy o spr5ostowanie ale się nie ukazało. Nasz 
prawnik trzyma rękę na pulsie i jak nie sprostują to podamy ich do sądu.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – jak pamiętacie na wcześniej sesji była podejmowana wstępna decyzja o zakupie działki 
na rozbudowę wodociągu. Odbyły się negocjacje z właścicielem działki przylegającej do naszej 
Stacji Uzdatniania Wody, której część jest nawet zagrodzona ze względu na strefy bezpieczeństwa. 
Cena została uzgodniona i teraz trzeba podjąć uchwałę aby można zapisać notarialnie.

Czy są pytania lub uwagi w tym temacie? Nie widzę. Wobec czego przegłosujmy uchwałę.

Uchwała Nr XLIV/218/18

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu



Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwał dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice. Do projektu nie wniesiono uwag i 
pytań.

Uchwała Nr XLIV/219/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – tak jak my tak i Powiat dostał promesę na remonty dróg. Między innym maja 
remontować drogę w Beszowej. Wzorem lat poprzednich mamy dać swój udział, który w tym 
wypadku wynosi 15 tysięcy i na to trzeba podjąć stosowna uchwałę. Czy są pytania lub uwagi w 
tym temacie? Nie widzę. Wobec czego przegłosujmy uchwałę.

Uchwała Nr XLIV/220/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi staszowskiemu

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy. Do 
projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XLIV/221/18

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

jako załącznik do niniejszego protokołu



Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7

 

P. Wójt – uczestniczyłam w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO, na którym omawialiśmy 
pewne zmiany w tym programie. Został wstępnie zgłoszony deszcz nawalny. Trzeba powołać 
komisję celem wytypowania dróg. Wstępnie z zgłosiliśmy 6 km. Uczestniczyłam w zebraniu 
wiejskim w Łubnicach, gdzie frekwencja była bardzo niska. Uczestniczyłam w posiedzeniu 
Lokalnej Grupy Działania oraz w warsztatach malarskich w Centrum Kultury z udziałem naszych 
środków i fundacji Farma. W warsztatach tych udział brała młodzież z gimnazjum. Byłam na 
spotkaniu z Dyrektor Sochacką w sprawie przedłużenia terminu wykonania projektu na 
rewitalizację.

Odbył się przetarg na drogi powodziowe. Ceny ofert były niższe niż w kosztorysach inwestorskich. 
Uczestniczyłam w spotkaniu w Rzędowie gdzie ustalane były ceny opłat za śmieci. Nie mam 
dobrych wiadomości, bo płacimy 280 zł a będzie 315 zł od stycznia. Musi być podwyżka bo jak nie 
to wynik ujemny i musielibyśmy pokrywać z budżetu gminy jako udziałowcy.

P. Klimczak – czy była robiona symulacja ile będzie więcej?

P. Wójt – jeszcze nie, bo to spotkanie było we wtorek ale na pewno będzie zrobiona, bo już w tym 
roku będziemy musieli dopłacać. Nie było jeszcze kontroli i nie wiadomo jak to będzie po kontroli. 
Myśmy powinni podnieść opłaty a nie robimy tego już drugi rok.

 

Ad. 8 i 9

 

Brak interpelacji i odpowiedzi na nie.

 

Ad. 10

 

P. Przew. – było zgłaszane koszenie wałów i czyszczenie cieków wodnych

ale odpowiedzieli, że nie mają środków. W związku z tym przygotowaliśmy następne pismo do 
Wód Polskich. Proszę Sekretarza o zapoznanie z treścią.

(w załączeniu)

P. Kwiecień – piszecie o chwastach a o przepustach nic nie piszecie

P. Sekretarz – to jest tylko pismo o utrzymanie bieżące a przepusty to już inwestycja.



P. Bryk – w tym piśmie jest też o regulacji Strugi Beszowskiej. Ja ciągle zgłaszam odcinek w 
Beszowej a nie do Beszowej. Chciałbym żeby to było wyraźnie zaznaczone. Chciałbym żeby w tej 
odpowiedzi zaznaczyć, że nie chodzi o konserwację tylko o udrożnienie.

P. Przew. – było pismo wysłane 23 maja, na które dostaliśmy odpowiedź, a która była czytana na 
komisjach

P. Bryk – ja wiem, ale ja bym chciał żeby osobno wysłać o strugę.

P. Wójt – dostaliśmy przecież odpowiedź. Napiszemy jeszcze raz i dostaniemy taka samą 
odpowiedź.

P. Skiba – myśmy też pisali, że Wisła dochodzi już do wału i też piszą, że nie mają środków.

P. Przew. – jak Wody Polskie przejmowały od zarządu melioracji to byli na miejscu i oni wszystko 
to bardzo dobrze znają,

P. Gromny – od 2004  roku piszę co roku, przyjadą obejrzą i piszą, ż nie mają pieniędzy.

P. Wójt – jak pamiętacie składaliśmy wniosek o środki unijna w sprawie zakupu pomp i samochodu
lekkiego dla OSP Łubnice. Wniosek był na liście dodatkowej. Okazuje się, ze możemy z tego 
skorzystać ale trzeba dołożyć ze swoich środków około 82 tysiące. Czy przystępujemy do realizacji 
tego projektu?

P. Bryk – czy Łubnice nie maja samochodu?

P. Wójt – mają, ale jest stary.

Rada opowiedziała się za przystąpieniem do realizacji tego projektu.

P. Wójt – zostały otwarte oferty na fotowoltaikę. Ceny są wysokie. Na ogniwa fotowoltaiczne 
praktycznie wszyscy podtrzymali chęć robienia. Gorzej jest z solarami bo było 82 chętnych o 
pozostało 40. Część by się zgodziła pod warunkiem rozłożenia na raty. Zawsze była mowa, że ceny 
są przybliżone a dokładne będą po przetargu.

P. Golba – rozmawiałem z mieszkańcami i pytają czy to będzie produkt polski czy chińszczyzna?

P. Wójt – w specyfikacji były określone parametry a gdzie jest wyprodukowany to chyba nie ważne 
byle spełniał określone wymogi.

P. Klimczak – przez 2 lata odbywały się zawody spławikowe, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Zostały zakazane przez koleżankę Izę. Jaki to był cel?

P. Oleś – rozmawiałam z Dyrektorka Centrum kultury żeby to zorganizować. Nie było żadnego 
sugerowania, e nie może inne stowarzyszenie organizować. Zbiornik jest otwarty. Każdy może 
korzystać. Szkolenia też się odbywają. Była straż ze Słupca też się szkoliła.

P. Klimczak – ja takie informacje otrzymałem od dyrektorki z Centrum Kultury i z szefostwa OSP 
Łubnice. Centrum Kultury nie miało środków na nagrody dlatego też występowaliśmy do 
sponsorów.



P. Oleś – nikt się do nas nie zwrócił z chęcią zorganizowania. Jakby się zgłosili to jeszcze byśmy 
pomogli. Ja demontuję te informacje.

P. Klimczak – ja już kończę ten temat. W przyszłą sobotę o godzinie 11-tej organizujemy zawody 
piłkarskie.

P. Oleś – szkoła w Budziskach razem ze strażą wygrała zawody – Działaj lokalnie. Będą 3 imprezy:

- biesiada z piątku na sobotę

- rajd rowerowy we wrześniu

- widowisko słowno – muzyczne w listopadzie

P. Wójt – od Wojewody Świętokrzyskiego przyszło pismo żeby zgłaszać kandydatów do konkursu 
„Czyste serce”. Bardzo proszę jeśli macie kogoś takiego to proszę zgłaszać. Jeszcze pozwolę sobie 
zapytać, czy te zawody spławikowe miało zorganizować Centrum Kultury? Jeśli tak to ja 
porozmawiam z Panią Dyrektor jak instrumentalnie podejmuje decyzje.

P. Oleś – tak miało być organizowane. Ja razem z Panią Dyrektor.

P. Wójt – jeszcze można zgłaszać do konkursu Rolnik Roku.

P. Bryk – czy uruchomienie studnie zadziałało

P. Sekretarz – nie

P. Bryk – na poprzedniej sesji poruszałem sprawę powiadamiania SMS-ami

P. Kozioł – będzie ogólnonarodowe powiadamianie przez RCB

P. Bryk – ja nie chcę powiadomienie o burzy tylko żeby powiadamiać mieszkańców o konkretnych 
sprawach. Zadałem pytanie ile by to kosztowało i chce odpowiedź.

P. Sekretarz – myśmy już byli w tym. Zarejestrowało się około 30 osób. Można w to wejść. Cena 
nie jest aktualna, bo chyba z przed roku. Pierwsza opłata około 5 tysięcy plus abonament.

P. Bolon – jak sobie przypominam to do każdego domu nosiłam kartkę, że można się zalogować do 
tego systemu. Efekt był marny. U nas zepsuła się tablica informacyjna trzeba by ja naprawić. 
Następna rzecz to koszenie poboczy chodzi głownie przy drogach powiatowych.

P. Bąk – pobocza są koszone trzeba czekać na pewno dojadą i wykoszą.

P. Paruch – chciałam dopytać o ten fundusz sołecki.

P. Przew. – przejdźmy do powołania komisji do szacowania strat

P. Kwiecień – te osoby, które były w komisji negocjującej cenę gruntu.

P Oleś – powiedzcie nazwiska

P. Przew. – kwiecień, Skiba, Gromny i ja. Proszę zgłaszać osoby do pracy w tej komisji.



1. Ewa Bąk

2. Tomasz Klimczak

3. Henryka Adaś

4. Wojciech Skiba

5. Ryszard Bryk

6. Marian Komasara

7. Leszek Nogacki

8. Edward Kwiecień

Wszyscy wyrazili zgodę.

Rada jednogłośnie zatwierdził skład komisji.

P. Przew. – kiedy ta komisja ma działać?

P. Wójt – już. W tej komisji będzie też Pani Dudek. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku. 
Odbyło się spotkanie na temat remontu dróg lokalnych. Są pewne warunki. Droga w terenie 
zabudowanym i musi mieć 10 m szerokości (pas drogowy) a w terenie niezabudowanym 15 m.

P. Klimczak – mam pytanie. Czy powielamy te drogi z poprzednich lat.

P. Wójt – te wszystkie drogi będą zrobione. Ich nie podajemy tylko nowe. Jest wstępnie podane 
około 6 km.

P. Klimczak – mam prośbę żeby wykluczyć od razu te drogi, które nie spełniają warunków.

P. Wójt – będzie miała Pani Dudek wszystkie parametry. Będziecie na bieżąco mogli odrzucać.

P. Przew. – następna sprawa to fundusz sołecki

P. Wójt – jest złożony wniosek na świetlice, więc może z tych środków już nie przeznaczajcie na 
wyposażenie świetlic. Czy można zmienić zaplanowaną rzecz do zrobienia.

P. Radca Prawny – tak do 31 października można zmienić

P. Wójt – jak z zebraniem jeśli nie będzie kworum

P. Radca Prawny – za 30 minut następne zebranie

P. Przew. – a co z uchwałą czy może być podjęta

P. Radca Prawny – nie, do ważności uchwały musi być 1/5 uprawnionych.



P. Motyl – ja jestem tylko ciekawy kto się ma tym wszystkim zajmować. Wyście zagłosowali to 
wyście powinni wziąć to na siebie a nie my.

P. Oleś – przecież to nie jest przymus. Można nic nie robić.

P. Tarnowski – a jak się nie wykorzysta to on przepadają?

P. Wójt – nie, zostają w budżecie gminy. To co ja powtarzam, że nie będzie teraz w budżecie gminy 
środków na remonty cząstkowe dróg. Tak, że wy sobie to planujcie z tych środków.

P. Soja – a kto będzie pisał protokół z tego zebrania?

P. Przew. – Wy

P. Bryk – cała rola sołtysa polega na zwołaniu zebrania i podjęciu uchwały.

P. Wójt – nie. Jeśli to będzie remont dróg to tak będzie gmina robiła, ale jak wieś będzie chciała 
zakupy albo wymianę okien to już we własnym zakresie.

P. Radca Prawny – przepis wyraźnie mówi,  że inicjatywa co do tego na co wydacie te środki należy
do Sołtysa i Rady Sołeckiej lub 15 mieszkańców. Natomiast uchwałę podejmuje zebranie wiejskie.

P. Witek – jak nie wykorzystamy w tym roku to czy te środki przechodzą na drugi rok

P. Skarbnik – nie przechodzą na przyszły rok tylko zostają w budżecie gminy.

P. Bryk – robimy niektóre roboty przy świetlicach i wydajemy środki. Ile wychodzi? A tu dostajemy
30% i się boimy tego?

P. Witek – przenieś się na sołtysa

P. Bryk – nie wydaje mi się, że któryś radny by nie pomógł.

P. Przew. – czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

P. Bryk – szybki internet. Sprawa była nagłośniona i nic się nie dzieje. Czy my jako gmina możemy
cos z tym zrobić?

P. Przew. – spotkałem się z Panem, który robił pomiary spytałem co mierzy i powiedział, że mieli 
wiadomość, że wszystko zrobione a tu nie ma nic.

P. Sekretarz – Urząd Marszałkowski przekazał sprzęt, podpisał umowę z firmą żeby to robiła dalej.  
Ona już podpisała z inną firmą. Na takich terenach jak nasz jest to nie opłacalne.

P. Wójt – w tej chwili są podłączane szkoły. Żadne wystąpienia nic nie pomogą. Infrastruktura jest 
przekazana firmie a ona wchodzi tam gdzie się jej opłaca.

 

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

 


