
PROTOKÓŁ NR XLI/18

 z Sesji Rady Gminy Łubnice

 odbytej w dniu 25 maja 2018 roku

 

W sesji udział wzięło 14 radnych.

 

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 uchwał budżetowych.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. 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.

 

Ad. 3

 

Uwaga : w głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Uchwala Nr XLI/202/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok jako załącznik do 
niniejszego protokołu – podjęta jednogłośnie.

 

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2018-2021.

 

P Klimczak – zapytał skąd się wzięła kwota 55.000 zł. w dziale 400 przeznaczona na 
dofinansowanie do budowy studni głębinowej na stacji uzdatniania wody. Nie ma pełnej 
dokumentacji, a jest zapłata rachunku.

 

Pani Wójt – wyjaśniła, że na Komisji Rewizyjnej Sekretarz Gminy omawiał tą sprawę. Fizycznie 
studnie są wykonane , ale jeszcze nie ma pozwolenia na korzystanie z wody z tych studni. 
Dokumentacja jest złożona do Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego. Są teraz 
zainstalowane pompy o większej wydajności aby wody nie brakowało.

Aneks jest podpisany do końca czerwca br.

 

Pan Skiba – w budżecie na 2017 rok zaplanowaliśmy środki na te studnie i do tej pory nic nie jest 
zrobione, a wody brakuje.

 



Pani Kowalska – Wykonawca powinien mieć naliczone kary umowne jeśli nie wywiązał się z 
umowy.

 

Pani Wójt – aneks jest podpisany, jeśli wykonawca nie wywiąże się z umowy to wtedy będziemy 
rozmawiać. Gdy będzie Pan Sekretarz to proponuje wszystkie sprawy związane z budową studni 
omówić na komisji rewizyjnej.

W naszej gminie jest tylko jedna taryfa opłat za wodę do celów socjalno-bytowych, a nie ma do 
celów przemysłowych w przyszłości trzeba by się nad tym zastanowić.

W okresie upałów i sezonie truskawkowym zużycie wody jest znacznie większe.

W poprzednich latach były też przypadki gdzie korzystanie z wody było nielegalne.

 

Pan Golba – należało by zabezpieczyć hydranty przed kradzieżą, dawniej były założone kłódki.

 

Pan Komasara – mam propozycję dla Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa aby 
rozważyć w przyszłości przy budowie kanalizacji możliwość wykorzystania wody do celów 
przemysłowych.

 

Pan Bryk - zadał pytanie kim jest wykonawca studni, czy jest to Pan Zając? I dlaczego jest aneks nr 
1 aneks nr 2 i czemu to się tak przedłuża.

 

Pani Wójt – zwracał się wykonawca z pismem o wydanie decyzji środowiskowej, której nie 
otrzymał i dlatego był aneks do 30 marca. W związku z tym, że jeszcze nie ma tej decyzji to jest 
drugi aneks do 30 czerwca i na pewno więcej nie będzie przedłużany.

 

Pan Klimczak – dotyczy pkt 1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i limitu 4.215.413.

 

Pani Wójt – jest to planowana kwota przed przetargiem jeśli będą zmiany to musimy je uzgodnić z 
Urzędem Marszałkowskim.

Przy podpisaniu umowy ta kwota będzie zbliżona do tej kwoty.

Termin wykonania 30.03.2019. jeśli się coś zmieni to musi być zgoda Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego. Na ten rok są zabezpieczone środki w tej kwocie.

 



Uchwała Nr XLI/203/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 

10 głosów za , 3 głosy wstrzymujące się.

 

Ad. 4.

 

Pani Wójt - w okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i 
Komisji Finansów , Rozwoju Gminy i Rolnictwa, Lokalnej Grupie Działania w Połańcu, gdzie były
opiniowane przez zarząd wnioski o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat 
dofinansowań można uzyskać u Pana Orłowskiego w Połańcu.

Uczestniczyłam też w spotkaniu w centrum wolontariatu w Kielcach przy realizacji projekty 
„Mania działania” gdzie udział biorą dzieci z naszej szkoły w Łubnicach.

Rozstrzygnięto przetarg na remonty świetlic, dostaliśmy wzór pre-umowy dotyczącej rewitalizacji 
miejscowości Łubnice. Do końca roku musi być opracowana dokumentacja projektowa. W 
przyszłym tygodniu ma przyjechać dyrektor Szczepanik na podpisanie tej pre-umowy.

Jeśli chodzi o usuwanie azbestu to do tej pory był usuwany bezpłatnie, teraz nie ma dofinansowania
więc 35% musimy dopłacać albo z wpłat mieszkańców albo z budżetu.

W tej chwili są przygotowywane dokumenty do ogłoszenia przetargu przez gminę Połaniec na 
instalację odnawialnych źródeł energii.

Składaliśmy dwa wnioski na przebudowę dróg lokalnych i czekamy na rozstrzygnięcie.

Przyszła też informacja dotycząca budowy mostów. Musimy się rozeznać bo posiadamy most w 
Wolicy i Budziskach.

Wysłaliśmy pismo do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o zabezpieczenie lewego 
brzegu Wisły na odcinku Budziska Słupiec, Kanału Strumień, konserwację cieku wodnego Strugi 
Beszowskiej, udrożnienie cieku wodnego Łubnice Pacanów i Śmierdziączki.

 

Ad. 5 i 6 Brak interpelacji i odpowiedzi

 

Ad. 7

 

Pan Komasara – otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie zgłoszenia rolnika do 
odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. Trzeba się zastanowić kogo zgłaszamy z naszego terenu.

 



Pan Klimczak – proponuję pana Jana Kozła ze Słupca.

Pani Wójt – to jest bardzo dobry pomysł.

Jest prośba Społecznego Komitetu o wsparcie dotyczące budowy pomnika Wincentego Witosa w 
Kielcach.

 

Pan Skiba – Wincenty Witos był przedstawicielem polskiej wsi i powinniśmy dać jakieś wsparcie. 
Proponuję kwotę 2.000 zł

 

Wniosek Pana radnego przegłosowano – za 9 osób, przeciw 3 osoby 1 osoba się wstrzymała.

 

Pani Wójt – Ponieważ na ostatniej Komisji Rewizyjnej były poruszane tematy działalności Centrum
Kultury została zaproszona Pani Dyrektor.

 

Pani Stachniak – W tym roku wystąpiliśmy z ankietą do szkół aby zrobić rozeznanie dotyczące 
potrzeb, które będziemy się starać realizować.

Chcemy zorganizować zajęcia komputerowe. Będą przygotowane ulotki i plakaty

z informacjami na ten temat.

 

Pani Kowalska – Jakie były zajęcia typu muzycznego , dzieci z naszego terenu dojeżdżają do 
Połańca, Stopnicy.

 

Pani Stachniak - Nie było zajęć śpiewu bo nikt się nie zgłosił. Jedyne zajęcia jakie się nie odbyły to 
właśnie są zajęcia muzyczne ze względu na znaczne koszty instruktora.

Zapraszam na wycieczkę do Kałkowa dla dorosłych.

1 lipca jest biesiada łubnicka od godziny 18 do 2 w programie gwiazda wieczoru zespół Chrząszcze
i zabawa z zespołem Malibu.

Jeśli państwo chcą jakieś warsztaty czy zajęcia w swoich miejscowościach to proszę zgłaszać. Są 
organizowane wyjazdy do Zatoru, Kompleksu Świętokrzyskiego , wyjazd do Zamościa.

Będzie realizowany projekt „Łubnice z kulturą i tradycją” gdzie będą warsztaty manualne, 
krawieckie, kulinarne. Będzie wydany album i kalendarze. Planowany jest w ramach projektu 
zakup maszyny do szycia.



Gazeta Łubnicka ukaże się po biesiadzie i prośba o zgłaszanie informacji do gazetki.

Dożynki gminne w tym roku będą 19 sierpnia. Będzie bractwo rycerskie z Szydłowa ze swoim 
stoiskiem i jadłem.

 

Pan Komasara - chciałem zapytać kiedy będzie zakupiony opał do Orzelca Dużego?

 

Pani Stachniak – Zakupimy drewno w najbliższym czasie

Pan Klimczak – Jeśli są chętni na zajęcia to można dofinansować instruktorów. Wielu nie stać na 
finansowanie udziału w zajęciach.

Na ostatniej Komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy, że do takiej imprezy jak biesiada można się 
dołożyć do poczęstunku.

 

Pan Komasara – Zawsze na takie imprezy zaprasza się osoby z zewnątrz i jest potrzeba 
przygotować poczęstunek.

 

Ad. 7

Pan Komasara – pytanie do Pana Bąka radnego powiatu dotyczące czyszczenia rowów przez 
Orzelec Duży i wyboju na drodze Orzelec Duży – Zofiówka.

 

Pan Bąk – Wiosenny objazd dróg był wykonany i zwrócę uwagę dyrektorowi zarządu dróg.

 

Pan Golba – jak są robione takie wiosenne objazdy dobrze by było zawiadomić sołtysów.

 

Pan Gromny – czy był ktoś na spotkaniu dotyczącym szacowania szkód łowieckich i co z drogą 
Słupiec - Tarnowce

 

Pan Bąk – szacowanie szkód ustawa zrzuciła na gminy i sołtysów a myśliwi umywają ręce, 
natomiast droga Słupiec – Tarnowce jest priorytetem w najbliższym czasie.

 



Pani Bolon – kiedy będą koszone pobocza przy drogach gminnych.

 

Pani Wójt – ogłoszony został przetarg i nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pan Witek – jest potrzeba zamontowania barierki przy drodze powiatowej na nowym skrzyżowaniu.

 

Pan Bąk – przekażę dyrektorowi zarządu dróg.

 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

 

 

 Przewodniczący rady Gminy 

 

 Marian Komasara

Protokołowała:

 

Mariola Kalita 


