
PROTOKÓŁ Nr XVIII/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 25 maja 2016 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.     Podjęcie uchwał budżetowych. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/69/6 w sprawie przyjęcia 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice na lata 

2015-2032. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/74/16 w sprawie 

zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy. 

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/16 w sprawie zmiany 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w trybie 

bezprzetargowym. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Budziskach 

do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych 

stanowiących mienie komunalne. 

10.                       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

11.                       Interpelacje i zapytania radnych. 

12.                       Odpowiedzi na interpelacje. 

13.                       Wolne wnioski i informacje 

  

Ad. 1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad z propozycja 

aby po punkcie 1 zrobić spotkanie z przedstawicielem firmy TRANS-BUD Marcin Grzyb, 

która jest odbiorcą odpadów komunalnych na naszym terenie. Proponowany porządek obrad 

wraz z propozycją zmiany zatwierdzono  jednogłośnie. 

  

  

Spotkanie z przedstawicielem firmy TRANS-BUD Marcin Grzyb 

  

Przedstawiciel – prosiłbym o konkretne pytania w sprawie odbioru śmieci. Na początku były 

problemy ale jest już lepiej. Zdarza się, że ktoś zapomni wystawić a później dzwoni, że mu 

nie zabrali – wracają i zabierają. Jest natomiast problem z segregacją. 

P. Przew. – czyli nie zbieracie segregowanych 



Przedstawiciel – zbieramy ale ta segregacja zamyka się w tym, że jest worek z plastikiem i 

szkłem. 

P. Przew. – zawsze tak było, że pierwszy raz jeździł sołtys i pokazywał trasę, u Was jest tak, 

że każdym razem jeździ ktoś inny i nigdy nie wie gdzie jechać 

Przedstawiciel – np. na Budziskach jest tyle dróg, ale wszędzie dojeżdżają tylko jak ktoś 

wystawi jak już przejadą to mu zostaną. W mniej dostępne miejsca jeździ mniejszy 

samochód. 

P. Skiba – ja jestem z tych niedostępnych, wystawiłem śmieci i nie przyjechali tego dnia tylko 

dopiero na następny. 

Przedstawiciel – wszystko jest do udowodnienia wystarczy zrobić wydruk z dżipiesu. 

P. Karwasiński – zainstalować kamery na samochodach i będzie wiadomo czy były śmieci 

wystawione czy nie, dzipies pokaże tylko trasę gdzie samochód był. 

P. Kwiecień – chodzi mi o segregacje, teraz zostawili mi same worki na metal 

Przedstawiciel – bo im brakło innych worków, ale to nie ma problemu byleby nie były 

segregowane w czarnych workach. 

P. Kwiecień – pasowałoby zmienić harmonogram, bo raz jest przerwa 2 tygodnie a drugi raz 

1,5 miesiąca 

Przedstawiciel – to jest do uzgodnienia 

P. Kwiecień – chodzi mi o parafię, Ksiądz głosi w kościele, że mu nie odbieracie KP-7 

Przedstawiciel – Ksiądz miał Kp-7 Staszów mu odbierał po trochu, jak miał miejsce na 

samochodzie. Teraz ma 4 pojemniki po 1100 i ma odbierane tak jak wszyscy natomiast KP-7 

jest dodatkowo musi mieć oddzielna umowę. 

P. Bolon – są na Budziskach takie 4 domy, że za każdym razem trzeba dzwonić żeby 

przyjechali 

Przedstawiciel – nawet jak nie zajedzie to na drugi dzień przyjeżdżają i zabierają. 

P. Golba – ustalić godzinowo odbiór na danej miejscowości 

Przedstawiciel – godzinowo to się nie da 

P. Klimczak – czy Ksiądz z Zofiówki zgłaszał śmieci 

Przedstawiciel – nie, te co ma 4 po 1100 to są odbierane innych nie zgłaszał 

P. Nogacki – w Łubnicach 2 domy 

Przedstawiciel – już jest problem rozwiązany 

P. Bryk – folie z tuneli to do zmieszanych czy segregowanych 

Przedstawiciel – do zmieszanych to na pewno nie, folia taka nie jest odpadem komunalnym 

trzeba się zmówić w kilku i odbierzemy 

P. Gromny – styropian nie został zabrany 

Przedstawiciel – w małych ilościach zabieramy natomiast jak jest dużo to też nie jest 

odpadem komunalnym tylko budowlanym 

P. Nogacki – opracować ulotkę co do, którego worka wrzucać 

Przedstawiciel – nie ma problemu możemy opracować ulotkę ale na workach wszystko pisze 

P. Wójt – dobrze, że to spotkanie się odbywa bo teraz będzie Pan wiedział z czym i jakimi 

problemami się tutaj spotykamy. Dobrze by było żeby były ustalone trasy i zawsze zaczynali 

od tej miejscowości 

Przedstawiciel – teraz jest już sprawniej bo jeżdżą 2 samochody 

P. Wójt – nie wszystkie odpady wytwarzane w gospodarstwach rolnych są odpadami 

komunalnymi. Następna sprawa parafie deklarowały 4x1100 i za to płacą i my mamy 

obowiązek odebrać a wszystko to co jest ponad to jest dodatkowo i za to parafia płaci, nie jest 

powiedziane, że to musi być ta firma mogą zawrzeć umowy z kimś innym. Mówi Pan, że nie 

segregują to proszę nam to zgłaszać zgodnie z umową bo my musimy tez reagować dając 

decyzje na zmianę opłaty  

P. Bryk – ale wy też nie wiecie kto segreguje i jak, przecież worki są nie opisane 



P. Karwasiński – czy jest już zaplanowany odbiór na następne półrocze 

Przedstawiciel – jeszcze nie ma 

P. Przew.- skoro nie ma więcej pytań to dziękuję Panu za przybycie na dzisiejszą sesję. 

Przejdźmy do realizacji programu obrad. 

P. Oleś – zgłaszam wniosek formalny o przełożenie punktu 8 i rozpatrzenie go po 

zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji z powodu przybycia przedstawicieli Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Budziskach. 

P. Przew. – zgłoszono wniosek formalny proszę o przegłosowanie. 

Wniosek zaakceptowano – jednogłośnie  

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 8 

  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały oraz pisma jakie wpłynęły w tej sprawie i odpowiedź 

Wójta na nie ( w załączeniu ). 

Przedstawiciel straży – widzicie Państwo jak to wszystko zostało zagmatwane widocznie nie 

byli szczerzy i teraz się wycofali.  

P. Bryk – ja bym prosił o stanowisko czyli wypowiedzi radnych z tej miejscowości 

P. Skiba – ja się przyznaje, ze dużo jest w tym mojej winy, Żwirownia powstała w latach 80-

tych, nie było takiego co by to kupił dlatego gmina skomunalizowała. Najpierw użytkowali 

prywatni przeważnie z Połańca. Teraz ma to w użyczeniu straż ale bez hodowli ryb. Przez ten 

okres dużo tam strażacy zrobili i dobrze by było żeby to została w ich rękach. 

Przedstawiciel straży – zbiornik nie nadaje się do hodowli ryb bo jest dno nieregularne 

owszem my kupujemy narybek i go zarybiamy ale połów tylko   

w celach rekreacyjnych 

P. Bolon – jak do tej pory było dobrze to po co to zmieniać 

Przedstawiciel straży – czy te 1500 zł tak znacząco wpłynie na gminę 

P. Bryk – tu nie chodzi o 1500 zł tylko byłby przetarg, sprawa się w zasadzie klaruje, jedni 

zrezygnowali to zostało tylko jedno podanie, to jak to rozwiązać 

P. Klimczak – jestem zdanie jak większość, że ten zbiornik powinien pozostać w naszej 

gminie. Gmina powinna dołożyć starań żeby to jeszcze lepiej wyglądało. 

Druga sprawa hodowla i połów ryb. 

Trzecia sprawa – nie potrzebne były te podania bo teraz Pani Wójt musi wystąpić z projektem 

uchwały żeby postępować zgodnie z prawem a my radni musimy podjąć decyzje czy tak czy 

nie. Nie podoba mi się, że teraz my musimy podjąć decyzję, Pani Wójt będzie czysta ale mu 

już nie będziemy jako radni. 

P. Wójt – często się nie zgadzamy z Panem Tomkiem ale pod tym podpisuje się dwoma 

rękami. Jeśli projekt mojej uchwały zostanie odrzucony to pozostanie bez zmian w użyczeniu 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej nie dla grupy inicjatywnej. Jeśli natomiast zostanie przyjęty 

to nie jest powiedziane, że któryś z tych 2 oferentów będzie bo może być więcej ofert. 

P. Golba – chodzi mi o to czy wszyscy będą mogli korzystać 

Przedstawiciel straży – oczywiście, taki jest zapis w umowie, że wszyscy mieszkańcy gminy 

mogą korzystać 

P. Klimczak – problem pewnie powstał wewnątrz waszej grupy i teraz my musimy 

poodejmować decyzje lepiej rozwiązujcie to sami. 

P. Skiba – myślę, że rada odrzuci tą uchwałę o co bym prosił, ja też dostaje dużo zarzutów, że 

oddałem młodym a korzysta tylko parę osób. 



P. Oleś – ja ze swej strony proszę kolegów radnych aby odrzucili tą uchwałę. Co zaś się tyczy 

dostępności to tak było i tak będzie, że jest to obiekt ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkańców gminy. 

P. Skiba – prosiłbym radną i kolegów z OSP żeby jak będziecie robić spotkanie zapraszać też 

radnego. 

Za przyjęciem uchwały było 0 głosów 

Przeciw 11 głosów  

4 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy 

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XVIII/77/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

W głosowaniu brało udział 14 radnych 

Uchwałę podjęto 14 głosami za 

  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XVIII/78/16 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2019. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie przy obecności wszystkich radnych. 

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Staszowskiemu, do której nie wniesiono pytań i uwag 

Uchwała Nr XVIII/79/16 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/69/6 w 

sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łubnice na lata 2015-2032, do której nie wniesiono pytań i uwag 

Uchwała Nr XVIII/80/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/69/6 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice na lata 2015-2032. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/74/16 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy., do której nie wniesiono pytań i uwag 

Uchwała Nr XVIII/81/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/74/16 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju 

Gminy. 



jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 6 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVII/75/16 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach, do 

której nie wniesiono pytań i uwag 

Uchwała Nr XVIII/82/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/16 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łubnicach. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad.7 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu 

użytkowego w trybie bezprzetargowym. 

P. Gromny – podjęliśmy decyzje na komisjach, że wydzierżawiamy, a słyszałem że mają 

wracać Posterunki Policji 

P. Przew. – myśmy na Policję wydali dużo środków mogliśmy ich przeznaczyć na coś innego 

a posterunek i tak zabrali, teraz niech robią z własnych środków i szukają sobie lokalu 

Uchwała Nr XVIII/83/16 

w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 9 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowych stanowiących mienie komunalne, do której nie wniesiono pytań i uwag 

Uchwała Nr XVIII/84/16 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 10  

  

P. Wójt – dostaliśmy promesę na 212 tysięcy na 2 drogi Słupiec – Szczebrzusz i Zalesie – 

Zofiówka. 

Dostaliśmy w poniedziałek maila żeby do jutra podać, które drogi chcemy remontować z dróg 

powodziowych w latach 2017-2019. Podaliśmy wszystkie drogi, na 2017 rok te 2010 roku a 

pozostałe po równo na lata 2018 i 2019. Zgłoszone we wnioskach do PROW wszystkie 

przeszły, jest już po przetargu, nie wiem kiedy będziemy podpisywali umowę z Urzędem 

Marszałkowskim. 

Będzie robiona droga powiatowa Wilkowa – Borki,  był już przetarg ale jeszcze nie wiem za 

ile poszło. W Budziskach są robione pomiary spadków terenu na drodze między szkołą a 

remizą, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiedzą co da się z nią zrobić. 

  

Ad. 11 i 12 



  

Brak interpelacji  

  

  

Ad. 13 

  

Brak wolnych wniosków i informacji 

  

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

  

  

  

  

  

  

  
 


