
PROTOKÓŁ NR XLV/18
z Sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej w dniu 16 października 2018 roku

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, jeden nie obecny nieusprawiedliwiony.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice.
4. Podjęcie uchwał budżetowych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
6. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice.
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 czterdzieste piąte posiedzenie sesji Rady Gminy i przedstawił 
porządek obrad.
Pan Przewodniczący – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu zwróciła się 
o możliwość udziału przedstawiciela WKU w sesji i przekazanie informacji dot. Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Pan porucznik Marcin Mackiewicz udzieli nam informacji dot. procedury powołania i
pełnienia służby w strukturach 10. ŚBOT.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody na terenie gminy Łubnice.



Pan Przewodniczący – czy są jakieś pytania do uchwały? Brak pytań. Wobec czego przegłosujmy 
uchwałę.
                                                        Uchwała Nr XLV/222/18
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łubnice.
                                                          jako załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 roku
Pan Przewodniczący – czy są pytania do uchwały budżetowej? Brak pytań. Wobec czego 
przegłosujmy uchwałę.
                                                                            Uchwała Nr XLV/223/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
                                                              jako załącznik do niniejszego protokołu

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-
2021.
Pan Przewodniczący – czy są pytania do uchwały? 
P. Bryk – zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne z czego to wynika?
P. Skarbnik – jest to dotacja, która przyszła z urzędu wojewódzkiego. Chcąc wypłacić my musimy 
wprowadzić  do budżetu gminy zarządzeniem a następnie zmiany wykazać w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.
                                                                              Uchwała Nr XLV/224/18
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2021.
                                                                jako załącznik do niniejszego protokołu
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Pan Przewodniczący - bardzo proszę o zabranie głosu Pani Wójt.
Pani Wójt – jak tradycyjnie każdego roku przedstawię wyniki. W tym roku informacja będzie 
krótka. Mam zestawienie wszystkich wyników można się z nimi zapoznać. Egzamin podzielony jest
na część humanistyczną i przyrodniczą. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów najlepiej wypadły z 
języka polskiego w PSP w Łubnicach 69,6 %. Średnia krajowa to 68%, powiat 67%. Matematyka – 
PSP 45%, średnia krajowa 52%, powiat 50,5%. Język angielski- poziom podstawowy PSP – 49,4%,
średnia krajowa 68%, powiat 63,2%; poziom rozszerzony-PSP 31,3%, średnia krajowa 52%, powiat
45,3%. Widać, że najlepiej wypadł język polski 
a najsłabiej język angielski. Wyniki szkoły klasują się na poziomie 5 średniej w skali 1-9. Jeżeli 
chodzi o przyszły rok egzaminy będą po klasie 8. W przedszkolu w Łubnicach jest 50 dzieci w 
Gacach 21,Budziskach z młodszymi 22 i 12 w Wilkowej. Tak jak informowałam na komisjach 
jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku do modernizacji szkoły i pracowni.

  
Ad. 6



Pan Przewodniczący – oświadczenia były złożone przez wszystkich radnych w terminie. W miarę 
poprawnie, wszyscy są na jednym poziomie.  Oświadczenia wysłałem do Urzędu Skarbowego.  
Czekamy na analizę i ewentualne korekty.

Ad. 7

Pani Wójt – zostały podpisane umowy na drogi powodziowe, na które dostaliśmy promesę. Drogi 
wykonuje Dylmex i PRD. Odbyłam spotkanie z urzędnikiem wyborczym, zmieniło się to że Pani 
ma nadzór nad czynnościami dot. wyborów. 
14 września odbyło się 50-lecie pożycia par małżeństwa. Trzy pary nie dotarły a było 12 par. 
Podpisałam umowę notarialną na zakup działki, na której może być rozbudowana stacja 
uzdatniania. Uczestniczyłam w Konwencie 21 września, był dyrektor Sułek, który przedstawił 
program dróg lokalnych. Uczestniczyłam w zebraniach w Przeczowie, Gacach Słupieckich i Słupcu
dotyczących funduszu sołeckiego. Wnioski zostały złożone. Panie z księgowości przypisują do 
działów i rozdziałów. W większości to place zabaw. Odbyło się spotkanie dot. projektu źródeł 
odnawialnych w Oleśnicy gdzie unieważniono przetarg. W chwili obecnej trwa nabór, jeżeli 
znajdzie się odpowiednia liczba osób będzie przeprowadzony przetarg. Koniec realizacji projektu 
przewidziany jest do końca 2019 roku z możliwością rozłożenia na raty. Uczestniczyłam w 
spotkaniu z Panią Krupką w Łubnicach. Odbyły się też spotkania dot. budowy oczyszczalni, bo też 
są utrudnienia. 
Jest szereg rzeczy, które wymagają uzgodnienia. Uczestniczyłam w Radzie Rynku Pracy gdzie 
zostałam wybrana na przewodniczącą. Odbyły się odbiory świetlic w Przeczowie i Gacach 
Słupieckich są bardzo ładne. Jeszcze do odbioru jest świetlica w Beszowej i Borkach. 
Uczestniczyłam w akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Jeśli ktoś jeszcze nie zebrał ankiety 
odnośnie gazu zachęcam do pobrania można jeszcze składać, im będzie więcej ankiet tym dla nas 
lepiej. Rozdamy jeszcze ulotki dot. programu czyste powietrze gdyby mieszkańcy się dopytywali 
składanie wniosków jest do 2024 roku.
Pan Bryk – do kiedy jest nabór na fotowoltaikę i kolektory?
Pani Wójt – do 15 listopada.

Ad. 8 i 9

Brak interpelacji i odpowiedzi na nie.

Ad. 10

Pan Przewodniczący – Pan Nowak Marian chciał zabrać głos.
Pan Nowak – temat odnośnie remontu drogi w miejscowości Przeczów. Prowadzę działalność na 
terenie gminy Łubnice i Oleśnica. Będę prowadzić tam wydobywanie pisaku. Na dzień dzisiejszy 
mam już wszystkie koncesje. Kilka razy rozmawiałem z radnym i nic nie robi z tą drogą. Temat 
powinien być załatwiony od razu a nie oficjalnie na sesji. Przed kupnem działki z tej działki 
przedsiębiorcy miejscowi kopali sobie piasek, zdewastowali drogę. Drogę tą wyremontowałem na 
własny koszt. Mam zgodę na zjazd do drogi krajowej co mogłem to poczyniłem wyremontowałem 
mostek i czekam na rozwiązanie jakoś tej sprawy. Płace podatki. Proszę o rozpatrzenie mojego 
tematu.
Pan Bąk – z tej drogi na chwilę obecną nie korzystają mieszkańcy. Na spotkaniu wiejskim nikt nie 
był zainteresowany tą drogą. Piasek był wywożony na drogę krajową Pani Jadzia może potwierdzić.



Pani Bąk – Mieszkańcy chcą drogę, która została podana do powodzi. Nikt tam nie zgłaszał 
potrzeby wyremontowania tej drogi. Pierwszeństwo ma droga, którą podaliśmy. 
Pan Bryk – jak jest długość tej drogi?
Pan Nowak – 250 m
Pan Bryk – trzeba pomóc Panu, chce płacić podatki. Wiadomo, że na razie jest nie potrzebna, ale 
trzeba się zastanowić czy pomóc temu Panu.
Pan Skiba – skoro ma koncesję i płaci podatki warto się zastanowić, jeśli korzysta z tej drogi należy
jakoś rozwiązać ten problem.
Pan Nowak – państwo Bąkowie są przeciwni.
Pan Bąk – Nie jesteśmy przeciwni. To nie jest moja droga. Na pewno nie wyremontujemy jej z 
funduszu sołeckiego. 
Pan Nowak – dążę do rozstrzygnięcia, chcę wyremontować tą drogę na przykład w zamian za 
umorzenie podatku. Droga musi być wyremontowana.
Pan Bryk – trzeba temat rzucić dla nowej rady a dziś zakończyć dyskusję. To temat na następne 
komisje.
Pani Wójt – odpowiedźcie sobie na pytanie kto wybierał drogi do wniosku, kto z radnych jest za 
odstąpieniem swojej drogi żeby wyremontować tą drogę w Przeczowie. Na spotkaniu w Przeczowie
sama zapytałam czy droga jest potrzebna i nikt z mieszkańców nie był zainteresowany remontem tej
drogi.
Pan Bryk – trzeba się zastanowić czy gminie ta droga jest potrzebna.
Pani Wójt – jeśli będzie możliwość droga będzie wyremontowana. Dla mieszkańców wystarczy 
tylko wyrównanie kamieniem a dla samochodów odpowiednia warstwa. Będzie tez można ją podać 
do jakiegoś programu a nie tylko za swoje pieniądze wykonać.
Pani Oleś – My jako rada powinniśmy wiedzieć że jest taka potrzeba wyremontowania drogi.
Pani Wójt – było omawiane na sesji i komisjach.
Pan Bryk – rozpatrywane było a później nikt nie pilotował tego do końca. W przyszłej kadencji 
trzeba rozwiązać ten problem i proszę już nie dopuszczać nikogo do głosu.
Pan Przewodniczący – temat w tej kadencji nie rozstrzygniemy, ale w następnej problem się 
rozwiąże. Zamykam obrady dzisiejszej sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Gminy

Karolina Kotlarz                                                              Marian Komasara


