
PROTOKÓŁ Nr XVII/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 31 marca 2016 roku 

  

W sesji udział  wzięło 14  radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony. 

  

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 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów   

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

6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z 

zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łubnice. 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 

2016 roku. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie Gminy Łubnice. 

10.                       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy. 

11.                       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łubnicach. 

12.                       Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

13.                       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

14.                       Interpelacje i zapytania radnych. 

15.                       Odpowiedzi na interpelacje. 

16.                       Wolne wnioski i informacje 

  

Ad.1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  



Ad. 3 

  

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

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XVII/66/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XVII/67/16 

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

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego 

P. Bryk – tę uchwałę to jaki jest termin do podjęcia 

P. Wójt – do dzisiaj 

P. Bryk – rozumie, że przesunięcia nie może być, ja mam pytanie do kolegów radnych czy 

ktoś szukał w internecie jak to jest w innych gminach. Jest na fundusz sołecki 240 tysięcy 

wyodrębnione w budżecie. Uchwała jest żeby pozostawić w budżecie nie dzielić. One i tak 

pójdą na wsie, ale jeżeli podjęlibyśmy uchwałę, że dzielimy to wieś decyduje, na co można to 

przeznaczyć. Przy takim podziale na sołectw można składać wniosek do Marszałka 

Województwa o zwrot pieniędzy, które wydaliśmy na inwestycje nawet do 60%. Przy 

układzie gdzie przyjmujemy, że zostaje w budżecie to nie dostajemy ani złotówki. A tak, jak 

wieś będzie chciała np. przystanek, chodnik czy altankę to sobie zrobi. 

P. Przew. – na komisjach ten problem był omawiany, radni są zorientowani i część sołtysów 

też, ale nowi nie. Do tej pory było tak, że jak ktoś coś chciał zrobić np. w świetlicy to robił i 

były składane wnioski o środki unijne. Realizacją zajmował się Urząd Gminy a Rada Sołecka 

miała spokojną głowę z załatwianiem i rozliczaniem. Staramy się na Radzie Gminy 

przeznaczać środki na wszystkie miejscowości i do tej pory tak było, że w każdej 

miejscowości coś się robiło. Też zasięgnąłem języka i większość gmin nie korzysta z podziału 

na fundusz solecki. 

P. Bąk – jedne gminy korzystają inne nie. Moim zdaniem warto by było skorzystać 

P. Bryk – podejmując tą uchwałę o nie dzieleniu to tego nie cofniemy. Natomiast, jeśli 

podzielimy to miejscowości, które nie będą chciały to nie będą korzystać a pieniądze zostają i 

wchodzą normalnie do budżetu. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego to nie prawdą jest, że rada 

Sołecka to prowadzi podejmuje tylko decyzję na zebraniu, co robimy a resztę robi gmina, 

żaden to argument, że jest więcej roboty. 

P. Wójt – nie jest tak, że po stronie Sołtysa i Rady Sołeckiej nic nie ma, wszystkie dokumenty 

są po stronie sołectwa a tylko zaksięgowanie i sprawy kasowe są po stronie urzędu. Jest to 

decyzja Rady Gminy jeśli podejmiecie taką uchwałę to wyodrębnimy te środki. Ale co z tego, 

że np. Grabowa dostanie w 2017 roku 6 tysięcy, co za to zrobi. Nie jest prawdą, że jak np. 

Borki nie będą chciały to pieniądze wracają do budżetu gminy, do końca roku muszą być 

wyodrębnione a na koniec roku wchodzą w nadwyżkę. Infrastruktura na poszczególnych 

wsiach jest różna. Powodem nie wydzielania funduszu sołeckiego jest, że jest rozdrobnienie, 

jak zostaną wyodrębnione to nie ma ich w budżecie gminy i nie mogą stanowić udziału 

własnego przy składaniu wniosków. Apelowałabym żeby jeszcze w tym roku pozostawić. 



P. Skiba – w Budziskach bylibyśmy za wyodrębnieniem bo dostalibyśmy najwięcej, ale 

słucham wypowiedzi i nie słyszałem, że musi to być wydane na zadnia własne gminy a nie na 

altankę. 

P. Oleś – Pani Wójt mówiła, że nie wszystkie wnioski mają jednakową infrastrukturę ale czy 

wyodrębnienie tych środków zamyka drogę do składania wniosków. 

P. Wójt – oczywiście, że nie zamyka drogi tylko, że jedni będą mieli super wystąpią z 

wnioskiem a drudzy nie będą mieli na udział własny. A jak np. gmina będzie chciał składać 

wniosek i na udział własny będzie potrzebne 100 tysięcy w budżecie będzie tylko 50 bo 50 

jest na funduszu sołeckim. 

P. Kwiecień – dawniej to było tak, że przechodziło na następny rok a jak teraz nie przechodzi 

to nie rozdrabniajmy. 

P. Bryk – to nie przepada. Nie ma co straszyć, że Grabowa nie dostanie więcej 

P. Wójt – nikt nikogo nie straszy, my po prostu nie będziemy mieli środków na udziały 

własne, to co będziemy brali kredyty 

P. Oleś – przeczytała z ustawy o samorządzie gminnym co to są zadania własne 

P. Przew. – czyli rozumiem, że melioracje można robić 

P. Wójt – nie można, możemy robić tylko to co jest nasze a rowy nie są nasze 

P. Oleś – jeśli teraz podejmiemy uchwałę o wyodrębnieniu, to zebranie wiejskie do września 

a realizacja w 2017 roku a jak nie to dopiero w 2018 roku 

P. Wójt – tak 

P. Przew. – jak nie ma więcej pytań i uwag to przejdźmy do głosowania 

Uchwała Nr XVII/68/16 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych 

8 głosów za 

2 głosy przeciw 

4 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały, nikt nie wniósł uwag i pytań 

Uchwała Nr XVII/69/16 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie na lata 2015-2032  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 6 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały, nikt nie wniósł uwag i pytań 

Uchwała Nr XVII/70/16 

w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu  

i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 7 

  



P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały, nikt nie wniósł uwag i pytań 

Uchwała Nr XVII/71/16 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 8 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały, nikt nie wniósł uwag i pytań 

Uchwała Nr XVII/72/16 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2016 roku 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 9  

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały  

P. Klimczak – chodzi o ten abonament, co nie podoba się mieszkańcom. Sekretarz mówił o 

tym, że chodzi o tych co korzystają tylko przez kilka miesięcy, bo gmina na nich ponosi duże 

koszty 

P. Sekretarz – nie tylko, bo jak byśmy podnieśli cenę wody to ci co dużo korzystają to więcej 

by płacili a ci co mniej to ich by to tak nie dotknęło a tak to będzie stała opłata dla wszystkich 

P. Golba – może to za dużo złotówkę to może 50 groszy. To wychodzi 12 złotych rocznie 

P. Paruch – no tak to jest bardzo dużo, cóż to jest 12 złotych rocznie 

P. Bryk – trzeba ludziom tłumaczyć, że dopłacamy żeby woda była taka tania 

Uchwała Nr XVII/73/16 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

13 głosów za 

1 głos wstrzymujący się 

  

Ad. 10 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały wyjaśniając, że wszystkie zgłoszone poprawki zostały 

uwzględnione  

P. Bryk – na tym spotkaniu w sprawie strategii zgłosiliśmy pewne poprawki czy są naniesione 

P. Sekretarz – tak, i została zgodnie z umową strategia po poprawkach zamieszczona na 

stronie gdzie mieliście się zapoznać 

Uchwała Nr XVII/74/16 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubnice  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 11 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały 

P. Bryk – czy te zmiany dotyczą 500+ 

P. Przew. - tak 

Uchwała Nr XVII/75/16 



w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 12 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały, nikt nie wniósł uwag i pytań 

Uchwała Nr XVII/76/16 

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 13 

  

P. Wójt – uczestniczyła w 3 posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŚ. Są złożone 2 

wnioski a też przygotowujemy się do złożenia wniosku dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Przygotowywane są nabory wniosków dla szkół ale trzeba mieć słabe wyniki z egzaminów. 

Odbyły się zebrania wiejskie w Beszowej i Łyczbie, w których uczestniczyłam. 

Uczestniczyłam również w posiedzeniu spółki w Rzędowie gdzie zmienił się prezes. Odbyły 

się posiedzenia komisji rady oraz wspólne posiedzenie połączone z zapoznaniem ze strategią 

rozwoju gminy. Były zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu dwa ponieważ na 

pierwszym nie było kworum, w końcu na drugie strażacy dotarli i coś się może ruszy. 

Byliśmy z Radcą Prawnym w Nadleśnictwie w sprawie tej drogi przez las. Opracowywany 

jest kosztorys na 750 mb tej drogi czyli do budynków. Zmienił się Nadleśniczy na razie jest 

p.o. i miał się zorientować w sprawach prawnych jak to rozwiązać. Wchodzi w grę przejęcie 

lub zamiana. Uczestniczyłam w 2 dniowym szkoleniu obronnym dotyczy to szeroko pojętej 

obronności. 

  

Ad. 14 i 15 

  

Brak interpelacji  

  

Ad. 16  

  

P.Przew. – przypominam o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. 

Następnie przedstawił pismo z Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w sprawie rezolucji ( w 

załączeniu ).  Związku z tym myśmy tez przygotowali odpowiednią rezolucję ( w załączeniu ) 

P. Kozioł – trwają już miesiąc czasu negocjacje między właścicielem a Rządem ale są objęte 

tajemnicą. Pasowałoby tez wystąpić z rezolucją w sprawie spalania śmieci w elektrowni. 

P. Skiba – sama rezolucja to nic nie daje, to tylko sprzedający będzie podnosił cenę, bo 

wiedza, że jest nacisk na Rząd raczej naciskać po cichu na posłów. Natomiast to co Gienek 

mówi o śmieciach to racja palą granulowanym plastikiem i trzeba chodzić w maskach. 

P. Bąk – tam Rząd ma monitorować co się dzieje z akcjami a nie kupować ich. 

P. Bryk – mnie to pachnie tym, że ktoś chce sobie stołki utrzymać, zmieni się właściciel to 

pozmienia na stołkach, taka rezolucja to nic nie daje. 

  

Treść rezolucji zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Pismo w sprawie badań onkologicznych – informacyjnie ( w załączeniu ) 



  

P. Oleś – mam propozycję żeby w skład komisji wybierającej w konkursie na stanowisko 

urzędnicze wchodził ktoś z rady. 

P. Wójt – nie spotkałam się z czymś takim ale jak będzie Radca Prawny to dopytam,  

P. Gromny – jakie kryteria były przy konkursie na zatrudnienie do 500+ 

P. Wójt – kryteria były niewygórowane pół roczny staż pracy i wykształcenie 

administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne 

P. Bryk – kto wybiera taką komisje 

P. Wójt – komisję konkursową na zatrudnienie na stanowisko urzędnicze kierownik jednostki 

powołuje zarządzeniem. W skład wchodził Sekretarz jako przewodniczący, Radca Prawny i 

Pani Skarbnik jako, że zatrudnienia dotyczyły księgowości. Konkurs odbywa się w 2 etapach. 

W I etapie sprawdzane jest pod względem formalnym a II etapie jest rozmowa 

kwalifikacyjna. 

Ja jako kierownik jednostki dostaję wyniki z ustaleniem kolejności i mam prawo zmienić 

kolejność, z czego do tej pory nie skorzystałam. Jako urząd publiczny mamy też obowiązek 

dać pierwszeństwo niepełnosprawnym. 

P. Bryk – dlaczego w komisji do zatrudnienia operatora koparki był Szczepan 

P. Wójt – jak Państwo dokładnie słuchali to mówiłam, że na stanowisko urzędnicze natomiast 

na stanowiska pomocnicze nie m konkursu. Był Szczepan. Który się tym zajmował i zajmuje 

oraz Pani Dudek, która też się tym zajmuje. 

P. Oleś – mamy taka propozycję żeby jednak był ktoś z rady i nam przekazywał co na takiej 

komisji się dzieje i jak to przebiega 

P. Wójt – dla mnie to może być nawet cała rada jeśli jest taka możliwość. Natomiast co do 

przekazywania to obowiązuje ochrona danych osobowych i nie można opowiadać, że ten to 

tak odpowiadał a ten to tego nie wiedział. 

P. Bolon – chodzi mi o pogotowie w Połańcu, dlaczego nasza gmina się nie dorzuci żebyśmy 

mogli korzystać 

P. Wójt – bo nie ma takiej możliwości prawnej 

P. Skiba – chciałbym zgłosić taki temat chodzi mi o drogę od szkoły do remizy chcieliśmy 

żeby na tym odcinku ograniczyć prędkość do 30 km, zmieniają oznakowania a tego nie 

uwzględnili 

P. Oleś – zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych bo mamy do niego kilka pytań 

P. Soja – czy dałoby się coś zrobić ze śmiećmy koło cmentarza 

P. Wójt – to do właściciela, jest to do rozważenia na Radzie Parafialnej nie na Radzie Gminy, 

jak ma za mało kontenerów to niech dokupi 

P. Soja – tam jest ogrodzenie azbestowe czy dałoby się to usunąć 

P. Wójt – niech złoży wniosek właściciel 

P. Przew. – jeśli chodzi o śmieci to jest dużo zgłoszeń, że nie odbierają śmieci 

P. Wójt – Pani Nowak interweniuje i wszystkie Wasze zgłoszenia zgłasza do 

Przedsiębiorstwa, oni tłumaczą, że nie ma takiej możliwości żeby w ciągu drogi zabrali od 

jednego a od reszty nie. 

P. Bolon – w styczniu jeździłam z nimi po całej wsi a w lutym przyjechał inny kierowca i nie 

zabrał wszystkich 

P. Wójt – jeszcze miesiąc jak się nie poprawi to będziemy ogłaszać nowy przetarg. 

P. Bryk – poprzednio odbierali wszystko do niesegregowanych np. ścinki folii a teraz chcą do 

sortowanych 

P. Gromny – na jesieni był zgłaszany chodnik uszkodzony przez firmę zakładającą 

światłowód, miał być zrobiony do 15 kwietnia i nic się nie robi może się upominać 

P. Wójt – my nie mamy prawa się u firmy upominać, bo to jest droga powiatowa 



Następnie Pani Wójt odczytała zaproszenie do Klimontowa na bieg samorządowców ( w 

załączeniu ) 

P. Bolon – czy dopłaty bezpośrednie liczą się do dochodu do 500+ 

P. Wójt – trzeba pytać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Mam jeszcze jedną wiadomość, jako 

jedna z nielicznych gmin dostaliśmy doposażenie do przedszkola w Łubnicach około 3 

tysięcy. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

 


