PROTOKÓŁ Nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 10 lutego 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
5. Józef Dulęba Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych
w Łubnicach
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
z działalności jednostek OSP z terenu gminy oraz przegląd jednostki
Łubnice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/11/14 w sprawie
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
1. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2016 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2022.
7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje
Ad.1
P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad, który
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 2
P. Klimczak – dwie uwagi do protokołu, tam gdzie jest o wypełnianiu wniosków dla rolników
ja mówiłem, że z wyłączeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie a druga uwaga dotyczy
głosowania wniosków o oświetlenie uliczne było za 1 wnioskiem 5 głosów a za drugim 8.
P. Przew. – jak ktoś chce wyjść do idę mu na rękę i pozwalam wyjść a później przy
głosowaniu nie zgadza się nam z listą obecności
P. Bryk – jak ktoś musi wyjść to po prostu nie głosuje
P. Przew. – dokonamy poprawek w protokole, czy ktoś chce jeszcze wnieść uwagi, nie widzę
wobec czego przegłosujmy

Protokół z dokonanymi poprawkami zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 3
P. Dulęba – na terenie gminy jest 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie jednostki tj.
Łubnice i Beszowa działają w stopniu zaawansowanym.
W zasadzie Słupiec nie działa, Budziska trochę a w Wilkowej to nie mają ani remizy ani
wyposażenia.
Jednostka Łubnice jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, liczy 40 czynnych
druhów i 4 honorowych. Udział w akcjach może brać 29 druhów posiadających odpowiednie
szkolenia i badania lekarskie. Jednostka posiada 3 samochody, tj. Star 266 z 1997 roku, Star
Man z 2001 roku i Voltzwagena T4 oraz sprzęt do ratownictwa wodnego i pożarowego, a jest
to:
1. Pompy szlamowe
- WT 30 – 3 szt.
- WT 0 – 1 szt.
- P 75 – 1 szt.
2. Pompa spalinowa Zinger – 1 szt.
3. Pompa NIL – 1 szt.
4. Pompa pływająca Niagara – 1 szt.
5. Agregat pompowy 150 HL – 1 szt.
6. Sprzęt do ratownictwa technicznego „ Lukas” ciężki – 1 kpl.
7. Sprzęt do ratownictwa technicznego „ Lukas” lekki – 1 kpl. w użyczeniu z PSP
Staszów.
8. Agregaty prądotwórcze – 2 szt.
9. Torba do ratownictwa medycznego z tlenem – 1 kpl.
10. Butla z powietrzem z maskami – 4 kpl.
11. Łódź na przyczepce płaskodenna z silnikiem Merkury 30 KM – 1 szt. w użyczeniu z
WOPR Kielce
12. Łódka wiosłowa– 1 szt. w użyczeniu z WOPR Kielce
13. Piła do stali i betonu
14. Sanie lodowe z osprzętem
15. Przyczepka samochodowa do przewozu sprzętu pożarowego – 1 szt.
Ponadto każdy druh na swoim wyposażeniu posiada odpowiednie ubranie do akcji i mundur
wyjściowy.
Żeby zostać strażakiem trzeba przejść odpowiedni kurs, aktualnie jest 3 na szkoleniu, w
niedziele zdawali egzamin, który zdali teraz muszą jechać na komorę dymną, jak nie przejdzie
to jego szkolenie na nic, są jednostki w Beszowej i Budziskach mogą też jechać na taki kurs.
P. Klimczak – za kurs kto płaci.
P. Dulęba – kursy są za darmo, płaci Państwowa Straż Pożarna my nic nie płacimy.
W Beszowej jest trochę sprzętu, w Budziskach jest trochę węży a w Słupcu była nowa pompa
ale została ukradziona, są łódki w Budziskach i Słupcu. Tyle jest sprzętu na jednostkach.
P. Przew. – jeszcze Pani Iza przedstawi stan Budzisk
P. Oleś – jednostka z Budzisk nie działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Posiadamy remizę wyremontowaną, sprzęt do ratownictwa wodnego, motopompę, pompę
szlamową i trochę węży. Mamy 2 łodzie, jedna rekreacyjna i druga z Urzędu Wojewódzkiego,
do której 2 lata temu dokupiliśmy silnik oraz 2 rowery wodne.
P. Bryk – ile jest strażaków
P. Oleś – ponad 40 osób

P. Skiba – my się kierujemy przede wszystkim na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i pod
tym kątem chcemy jednostkę utrzymać i doposażać. Panie Komendancie może Pan tam by
poruszył sprawę przyjazdu do byle czego 3 czy 4 jednostek. Po co tyle jednostek jedzie np. do
wypadku, w którym bierze udział 1 samochód i nie ma rannych
P. Bryk – czy jest zasadne utrzymywanie starego samochodu, który jest na stanie
P. Dulęba – jest to samochód z 4 napędami, jest ciężki i w razie potrzeby wjedzie wszędzie.
Utrzymanie roczne kosztuje 300 zł, jest sprawny i jest potrzebny i jest używany. Jeśli chodzi
o przyjazd za dużo jednostek to do tej pory dyspozytorem był Staszów a teraz będzie
województwo to może być jeszcze więcej. My dostajemy sygnał i jedziemy, zgłaszamy, że
jesteśmy na miejscu a PSP i tak musi dojechać bo oni piszą z tego protokół i przejmują
kierownictwo akcją.
P. Skiba – ja nie mam pretensji do jednostki w Łubnicach, że jedzie tylko jest rada niech się
tym zajmie ktoś a nie do wypadku jadą 4 samochody
P. Dulęba – to od nas nie zależy, my zgłaszamy jak jesteśmy pierwsi co jest i co jest
potrzebne. Ktoś zgłaszał, że w Budziskach nie ma mundurów to są na ten rok zamówione 4
szt.
P. Adaś – ja zgłaszałam, bo mieszkańcy Czarzyzny chcieli się zapisać do straży w Budziskach
i otrzymali odpowiedź, że nie ma mundurów dla ich
P. Skiba – są zebrania strażackie to niech na nie przychodzą a nie tylko narzekają, będzie
Walne 12 marca niech przyjdą na walne i się zapiszą nie ma co kupować mundurów jak nie
wiadomo dla kogo
P. Dulęba – koszt pełnego umundurowania jest wysoki
P. Bak – chodzi mi a zdarzenie kiedy zostały zerwane dachy był brak koordynacji i przez całą
nikt nie dojechał do Śmiszków w Budziskach
P. Dulęba – było zabezpieczone u Zyska i szkoła nawet ściągaliśmy jednostkę z Sichowa do
pomocy. Dobrze by było żeby przy zgłoszeniu podawać poprawny numer domu
P. Skiba – ja po tym zdarzeniu zgłaszałem żeby zakupić plandeki
P. Dulęba – są zakupione i są na stanie
Następnie Radni poszli do jednostki Łubnice celem obejrzenia posiadanego sprzętu.
Ad. 4
P. Przew. – jak wiecie sołtys z Orzelca Dużego złożył rezygnację, w poniedziałek odbyło się
zebranie wyborcze i mamy nowego sołtysa – gratuluję wyboru – w związku z tym musimy
zmienić uchwałę określającą inkasentów, której projekt otrzymaliście z materiałami na sesję
czy są pytania bądź uwagi, nie widzę, wobec czego przeczytam treść i przegłosujemy
Uchwała Nr XVI/63/16
w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w
sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 5
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2016 rok.
Nikt nie zadał pytań ani nie wniósł uwag do projektu.
Uchwała Nr XVI/64/16

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 6
P. Przew. – ten projekt również żeście otrzymali, czy są pytania bądź uwagi, nie widzę.
Przejdźmy do zatwierdzenia uchwały.
Uchwała Nr XVI/65/16
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy komisji na 2016 rok.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego planu pracy i zatwierdzili go jednogłośnie.
Ad. 8
P. Wójt – uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Rynku Pracy w Staszowie. Są różnego
rodzaju wsparcia na wychodzenie z bezrobocia typu przekwalifikowania, szkolenia, staże,
roboty interwencyjne. Jak bezrobotni jadą podpisać gotowość do pracy to dobrze by było
jakby się dopytywali o możliwość skorzystania z tych form wsparcia. Są też prace społecznie
użyteczne 40 godzin miesięcznie płatne około 300 zł.
Odbyły się posiedzenia komisji rady, w których uczestniczyłam oraz wspólne posiedzenie
komisji, w którym nie uczestniczyłam.
Uczestniczyłam w zebraniach wiejskich w Wolicy, Łyczbie i Orzelcu Dużym, na którym
dokonano wyboru sołtysa. Gratulacje dla nowo wybranego Sołtysa. Odbyły się również
spotkania na Policji, w których brałam udział, chyba dążą do tego żeby wrócić do małych
posterunków.
Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, dotychczasowy dyrektor został wice
Ministrem Zdrowia w tej chwili jest pełniącym obowiązki Pan Żółciak.
W najbliższym czasie chciałabym żeby odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady w
sprawie opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy.
Taka strategia musi być podjęta na sesji ale chciałabym żebyście wcześniej wnieśli
ewentualne uwagi. Już wcześniej pisaliście co chcielibyście żeby było robione ale to było
bardzo szczegółowe i dotyczące jednej miejscowości a strategia obejmuje całą gminę i jest to
uogólnione, jak np. jeden radny chciał drogę a drugi przystanek to jest to ujęte na całej gminie
nie tylko w danej miejscowości. Zatwierdzać będziemy dopiero po uwzględnieniu uwag.
Zostały złożone wnioski na drogi i świetlice. Drogi zostały ujęte te, które spełniały wymogi
natomiast świetlice to: w Beszowej, Borkach, Grabowej, Przeczowie i Gacach Słupieckich.
Trwają zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie gminy. Odbyło się już takie zebranie w Beszowej i w Łubnicach. Uczestniczyłam w
zebraniu w Łubnicach natomiast w Beszowej z przyczyn osobistych niestety nie mogłam
uczestniczyć, ale był Pan Sekretarz i Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. 9 i 10
Nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych
Ad. 11
P. Przew. – mamy na sesji zatwierdzać Program Usuwania Azbestu, jest już opracowany i
umieszczony na naszej stronie internetowej, moja prośba jest taka żeby zapoznać się z nim
wchodząc na stronę. Materiał ma ponad 90 stron, żeby uniknąć kosztu drukowania dla
każdego najlepiej, aby każdy sobie wszedł na stronę i poczytał. Czy jest zgoda rady na takie
rozwiązanie.
Żaden Radny nie wniósł sprzeciwu.
P. Wójt – sytuacja w dofinansowaniu się zmieniła, było 85% dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska a jest tylko 50%.
Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska było 15% a teraz jeszcze nie wiadomo. Na
pewno Wójtowie i Burmistrzowie będą optować przy 50%, a jak będzie nie wiadomo. Jeśli
chodzi o program to on się nie wiele różni od tego co był tylko liczbówki się zmieniły bo
część jest już usunięta.
P. Bąk – była mowa na Zarządzie Powiatu, ale też chcemy to zróżnicować od tego ile dana
gmina płaci na ochronę środowiska
P. Wójt – w zależności od tego ile Starostwo sfinansuje to albo będziemy dopłacać albo nie.
Jak będzie dofinansowanie 50% to będziemy od razu ogłaszać, jak mniej to będzie
posiedzenie rady czy dodajemy swoje środki i dopiero później będziemy ogłaszać nabór
wniosków od mieszkańców.
P. Bryk – jak przyjeżdża odbiorca to każe mi podpisywać kilogramy a nie płyty skąd mam
wiedzieć ile to waży
P. Wójt – każda płyta jest określona wagowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska, my musimy, to skrupulatnie rozliczyć i wagowo i sztukami.
P. Skiba – Pani Wójt nie wspomniała o wspólnych komisjach w sprawie dróg. W związku z
tym, że droga w Budziskach koło Żwirowni nie przeszła składam formalny wniosek żeby
zrobić z własnych środków, jest w budżecie zaplanowane 1,5 mln na drogi a ta będzie
kosztowała około 40 tys. tak że pieniądze są a jak nie to możemy robić z nadwyżki.
Uzasadnienie: w zeszłym roku zdarzyła się tragedia zginął młody człowiek przy pracy
kombajnem, zostawił trójkę małych dzieci. Ponieważ matka miała trudności z dowożeniem
ich do szkoły, bo nie miała z kim zostawić najmłodszych postaraliśmy się o to żeby zajeżdżał
autobus po nie. Dowożący wyraził zgodę dojeżdżać BUSEM bo normalnym autobusem tam
się nie zmieści. Teraz trzeba tą drogę wyremontować żeby zlikwidować zbyt stromy podjazd
na drogę powiatową. Obcy człowiek poszedł nam na rękę a nasza rada nie.
P. Wójt – pamiętajmy, że jak składamy wnioski to musimy mieć udział własny i te 1,5 mln w
budżecie gminy jest właśnie na ten cel.
P. Kwiecień – ja też mam trochę zastrzeżeń do wyboru tych dróg. Wcześniej jeździł
pracownik i wybierał drogi. Wydaje mi się, że jak wybierał Wójt i pracownik to było bardziej
obiektywnie. Zgłaszam wniosek formalny żeby zrobić zestawienie zrobionych dróg od 2001
roku
P. Bryk – ja już składałem taki wniosek, chodzi Ci tylko o długość czy z kosztem
P. Kwiecień – długość drogi i koszt oraz ile było dofinansowania a ile środków własnych.
P. Oleś – do protokołu z Komisji Rewizyjnej nie jest wpisana droga koło Żwirowni a jest
potrzeba zrobienia jej, bo teraz tam jeździ autobus dowożący dzieci w sumie na tym nowym
przystanku wsiada 6 dzieci.

P. Rogala – ja na Komisji nie byłam, ale przepisywałam protokół jak coś pominęłam to
poprawię protokół nie jest jeszcze zatwierdzony przez przewodniczącego.
P. Klimczak – chodzi mi o wybory dróg – bardzo nie spodobała mi się interwencja Pani
Dudek, w Szczebrzuszu były 2 drogi, koło Michonia była odrzucona na wniosek Pani Dudek.
Dojazdowa do pól do Michalca też Pani Dudek powiedziała, że nie jest cała nasza to nie
będziemy jej robić. Jak się ją dało zrobić 1997 roku to teraz czemu nie to Pani Dudek
powinna wiedzieć co ma na drogach i jak przebiegają, bo ona za to odpowiada. Droga koło
Żwirowni – kolega Wojtek prosił żeby przerzucić ją do dojazdowych do pól i zrobić z
dojazdowych byłem przeciwny, bo jak jest w powodziowych to niech tak zostanie. Słupiec
jeziora też jest droga powodziową a została wybrana na dojazdową to również koło Żwirowni
może być zrobiona jako dojazdowa.
P. Wójt – Panie Radny albo w lewo albo w prawo, z jednej strony mówi Pan, że za bardzo
ingeruje w wybór a z drugiej, że ona odpowiada, to jak chcecie żeby odpowiadała jak nie
wolno jej ingerować w remonty.
Ja nie uczestniczyłam w tym posiedzeniu ale czytając protokół to zauważyłam, że każdy
ciągnie do siebie a radnym się jest całej gminy a nie jednej miejscowości.
Jeśli chodzi o drogę w Budziskach to może zróbmy ją jako dojazdową
P. Dudek – przyznaję, że zaproponowałam rezygnację z drogi koło Michonia w Szczebrzuszu,
ponieważ były wybrane 2 w Szczebrzuszu a w sumie nie 5 tylko 6. Logicznym się wydawało,
żeby zrezygnować z jednej w Szczebrzuszu tym bardziej, że jak się okazuje droga ta wchodzi
w działki prywatne.
P. Soja – czy to sołtys jest winien, że droga tak przebiega
P. Dudek – ja nigdy nie mówiłam, że ustalenie przebiegu dróg jest winą sołtysa czy radnego.
Droga w Słupcu jest powodziowa ale ona nigdy z powodziowych nie zostanie zrobiona bo
jest krótka i koszt jej zrobienia jest za niski żeby występować z środków powodziowych
P. Klimczak – jeśli można było przerzucić Słupiec to i Budziska przerzućmy w dojazdowe
P. Bryk – Wojtek mówi o sytuacji rodziny, to ja mam pytanie jak te dzieci były odbierane
wcześniej
P. Skiba – były dowożone przez rodziców
P. Wójt – ponieważ jest tak dużo emocji to chcę zaapelować żeby wykazać trochę zdrowego
rozsądku i zastanowić się czy robić drogi w 100% z własnych środków. Jak zaczniemy robić
z własnych to zaraz inni też będą chcieli. Nie wiadomo co będzie i jakie drogi będą robione z
powodziowych. Jeszcze nie jest złożony wniosek na dojazdowe do pól może zmienić na
Budziska
P. Gromny – czyli jak będą pytać dlaczego nie jest robiona droga to ma powiedzieć żeby
podziękowali Wojtkowi
P. Kowalski – nie róbmy takich problemów, to każdy tak może powiedzieć
P. Gromny – ale do powodziowych było wybrać 3 drogi
P. Kowalska – nie 5 dróg natomiast dojazdowe do pól była propozycja 3 dróg z tego została
wybrana 1 właśnie Słupiec
P. Wójt – z powodziowych było zgłoszone 5 dróg z tym , że na 2 formularzach z podziałem
na 2010-2011 i pozostałe. Nie wiadomo, która będzie robiona bo to ministerstwo nam
wskazuje, które mamy robić
P. Witek – faktycznie zrezygnować z tej dojazdowej do pól w Słupcu bo jak do tej pory
dojeżdżali do pól to ten rok jakoś będzie
P. Kwiecień – ale jeździliśmy i wszystkie drogi są w jednakowym stanie
P. Gromny – to na przyszłość nie ma jeździć i sprawdzać
P. Skiba – ja nie chcę nikomu zabierać drogi ale w Budziskach musi być zrobiona
P. Przew. – czyli przegłosujmy propozycje Pani Wójt zamiany Słupca na Budziska, ale
żebyśmy mieli świadomość, że na przyszły rok robimy Słupiec

13 głosów za
2 głosy wstrzymujące się
P. Skiba – dziękuję radzie za zrozumienie i obiecuję, że będzie droga w Słupcu zrobiona w
przyszłym roku
P. Wójt – padają głosy, że nie wszystkie drogi z PROW przejdą bo są za wąskie, gwoli
wyjaśnienia wszystkie drogi zgłoszone do PROW mają odpowiednią szerokość. Jeśli chodzi o
dofinansowanie do drogi powiatowej to w tej chwili jakbyśmy podjęli uchwałę to
zablokowalibyśmy sobie środki w budżecie. Będziemy jeszcze rozmawiać ze Starostą, bo w
tej chwili jak jeszcze nie wiadomo czy wniosek przejdzie blokować środki może jakieś inne
rozwiązanie znajdziemy.
P. Przew. – padło stwierdzenie, że możemy robić z nadwyżki w związku z tym zapoznam
radę z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej ( w załączeniu ) dotyczącą naszej nadwyżki
a konkretnie sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł z nadwyżki
budżetowej
P. Bryk – owszem zostało odczytane ale może ktoś po ludzku by to powiedział
P. Przew. – przychody uchwalonego budżetu są niższe od wydatków a budżet musi się
zamknąć w związku z tym zaproponowaliśmy pokrycie deficytu z nadwyżki i tą uchwałą oni
stwierdzają, że postąpiliśmy zgodnie z prawem.
Pismo „Sołtys Roku” ( w załączeniu ) informacyjnie, jak ktoś jest chętny zgłosić się do Pani
Heni celem wypełnienia karty zgłoszeniowej
Pismo „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” ( w załączeniu ) proszę poinformować
mieszkańców, jak ktoś będzie chciał brać udział to proszę zgłosić się do Pani Marcinek.
P. Bryk – chodzi o ten wniosek, co złożył Edward będzie zrealizowany
P. Przew. – jest zapisane i będzie robione
P. Wójt – chcę zaznaczyć, że to trochę potrwa, bo to trzeba grzebać po archiwum, odszukać
umowy, faktury oraz rozliczenia robot tak, że na to trzeba czasu i dużo roboty
P. Skiba – ja bym to jeszcze rozszerzył o drogi, które są do zrobienia
P. Wójt – miało być zrobione, ich długość i koszt w rozbiciu na środki zewnętrzne i własne
P. Skiba – ale ja mam jeszcze u siebie 6 dróg do zrobienia
P. Wójt – tak patrząc to jakbyśmy zaczęli drogi do zrobienia to by u każdego radnego się
dużo znalazło. Nie sądzę żeby nadszedł taki czas, że radni wszyscy wstaną i powiedzą, że
mamy wszystkie drogi zrobione
P. Przew. – ja zawsze powtarzam, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje
P. Bryk – popieram, ale też zawsze mówię, że zgoda nie znaczy jednomyślność.
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady
dzisiejszej sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Henryka Rogala

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Komasara

