
PROTOKÓŁ Nr XV/20
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 23 marca 2020 roku

W sesji udział wzięli wszyscy radni. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy
2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
3.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
3. Przedstawienie  sprawozdania  z działalności  Komisji  Finansów,  Rozwoju  Gminy

i Rolnictwa za 2019 rok.
4. Przedstawienie  sprawozdania  z działalności  Komisji  Skarg,  Wniosków  i Petycji  za

2019 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

(2 uchwały)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Łubnice na lata 2020-2031.
8. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia/nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  nr  XIII/84/19  Rady  Gminy  Łubnice

z dnia  30  grudnia  2019  r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w trybie
bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.  (2 uchwały)

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Łubnice
w 2020 r.”

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  stałych  Komisji  Rady
Gminy Łubnice na 2020 rok.

13. Przedstawienie  sprawozdania  z realizacji  zadań  wynikających  z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
opisowym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności
za  usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi
oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z opłat,
jak również trybu ich pobierania.

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na
2020 rok.

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXIII/104/16  z dnia
27 października 2016 roku w sprawie opłata za zajęcie pasa drogowego.



17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i informacje.

 
Ad. 1

P. Przew. – otwieram XV sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.  
Przedstawienie  porządku obrad,  j/w.   Czy ktoś  z  Państwa chce  wnieść  jakieś  zmiany  do
porządku obrad?
Nie widzę. Wobec tego  przegłosujmy. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem proponowanego
porządku?
Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2
 
P.  Przew.  –  ponieważ  wszyscy  dostali  sprawozdania  i  były  one  szeroko  omawiane  na
komisjach  dzisiaj  żeby  nie  przedłużać  sesji  ze  względu  na  zaistniałą  sytuacje  wnoszę  o
przegłosowanie  tych  sprawozdań  bez  dokładnego  ich  przedstawiania  przez
przewodniczących.
Rani wyrazili zgodę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Komisji  Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa  w 2019 roku
zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku zatwierdzono
jednogłośnie..

Ad. 5

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Staszowskiemu.  Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/90/20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

                     jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/19
Rady Gminy Lubnice z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Staszowskiemu.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/91/20



w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Gminy Lubnice z dnia 6 grudnia 2019 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

                                    jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych.
11 głosów za 
4 głosy wstrzymujące się
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 6

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  
P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały?  
P. Kozioł – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby tam jest kwota 5190,00zł., na jaki cel
to będzie przeznaczone.
P. Skarbnik – będzie to przeznaczona na dofinansowanie do rewitalizacji
P. Kozioł – Łubnic?
P. Skarbnik – tak do tego projektu.
P. Kozioł – na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 tysiące i zakup usług pozostałych o
kwoty 12 tysięcy?
P. Skarbnik – środki te były zaplanowane i tylko ich przenosimy.
Czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr  XV/92/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

                jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych.
14 głosów za 
1 głos wstrzymujący się
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 7

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/93/20 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031

                 jako  załącznik  do niniejszego
protokołu
Głosowało 15 radnych.
14 głosów za 
1 głos wstrzymujący się
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 8

P.  Przew.  –  proszę  Państwa  uchwała  dotyczy  funduszu  sołeckiego,  który  był  szeroko
omawiany. Każdy miał czas się nad tym zastanowić. Konsultacje z Sołtysami były, może Pan
Sekretarz powie w tej sprawie przed przedstawieniem uchwały.
P.  Sekretarz  –  na  polecenie  Przewodniczącego  przeprowadziłem  konsultacje  z  sołtysami.
Przedstawiłem im sprawę tak jak była przedstawiana tutaj na komisjach. Z 19 sołectw w 2 się



określili,  że  chcą  żeby  ten  fundusz  był.  Pozostali  sołtysi  doszli  do  wniosku,  że  jeżeli  to
dotyczy  następnego  roku  w  tym  roku  pozostają  te  środki  na  funduszu  soleckim,  a  jest
możliwość  pozyskania  większych  środków  choćby  na  drogi  to  mogą  zrezygnować  na
następny rok z tego funduszu.
P. Kozioł – szkoda, że ich tu nie ma
P. Sekretarz – dlatego z każdym rozmawiałem. Sytuacja jaka jest każdy wie.
P. Przew. – dlatego poprosiłem Pana Sekretarza aby telefonicznie skontaktował się z każdym
i  żeby  wyraził  swoją  opinię,  żebyśmy  mniej  więcej  wiedzieli  jaka  jest  opinia  sołtysów.
Widzę, ze sołtysi orientują się w sytuacji jaka jest. Na ten rok oczywiście fundusz sołecki jest
i wszystkie pilne potrzeby jakie są do załatwienia w danej miejscowości można w tym roku to
uczynić. Natomiast ten jeden rok uważam, ze powinniśmy odpuścić, ponieważ jeszcze ten rok
daje  nam takie  niewiadome  co  to  będzie  z  tego  wszystkiego  i  ile  tych  środków  będzie
potrzebnych, na jakie cele, tak że dobrze by było żebyśmy mieli na własny udział.  Proszę
Państwa przechodzimy teraz do uchwały. Zapoznam z treścią i dyskusja jeszcze będzie.
P.  Kozioł  –  mamy 2  kredyty,  jak  mamy oszczędzać  to  na  wszystkim i  na  drogach  i  na
szkołach, a nie tylko na funduszu sołeckim.
Czy koś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do
głosowania.

Uchwała Nr XV/94/20 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
                 jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych.
7 głosów za 
5 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące się
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 9

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały  nr XIII/84/19
Rady  Gminy  Łubnice  z dnia  30  grudnia  2019  r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie
w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości.
P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? 
P. Kozioł – czy może Pan wyjaśnić ogólnie o co chodzi w tej uchwale?
P.  Przew. – tak.  W grudniu  ubiegłego  roku podejmowaliśmy taka  uchwałę  i  została  tam
pominięta jedna działka o pow. 4 arów. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Wobec tego
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/95/20
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w trybie  bezprzetargowym  udziałów  w prawie
własności nieruchomości.
                                                                             jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 10
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.



Uchwała Nr XV/96/20
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Łubnice.

               jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Przew.  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/97/20
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Łubnice.

             jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad.11

P.  Przew.  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2020 r.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/98/20
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2020 r.      

                                                 jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 12

P.  Przew.  –  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  stałych
Komisji Rady Gminy Łubnice na 2020 rok.
Plany pracy przedstawili poszczególni Przewodniczący Komisji.
P. Przew. – Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do
głosowania.

Uchwała Nr XV/99/20
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2020 rok.

              jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 13

P.  Przew.  –  wszyscy  otrzymaliście  sprawozdania  na  komisjach  Pani  Kierownik  udzielała
wyjaśnień. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania. Nie widzę. Wobec tego przegłosujmy
przyjęcie tego sprawozdania.
Sprawozdani przyjęto jednogłośnie.

Ad. 14



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/100/20
w sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób  z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

                jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 15

P.  Przew.  –  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały?
P. Kozioł – ta szanowna komisja alkoholowa w ubiegłym roku ile skierowała na leczenie?
P. Przew. – to musimy poprosić Panią, która nam to wyjaśni.
P. Trela – złożonych było 10 wniosków o leczenie. 3 wnioski zostały skierowane do sądu.
2 wnioski to się spawa wyjaśniła, a pozostałe zdecydowały się na dobrowolne leczenie.
P. Kowalska – a te sądowe?
P. Trela – sądowe są w trakcie.
P. Przew. – czy są jeszcze pytania w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do
głosowania.

Uchwała Nr XV/101/20
w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

               jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych.
14 głosów za 
1 głos wstrzymujący się
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 16

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/104/16 z dnia
27 października 2016 roku w sprawie opłata za zajęcie pasa drogowego.
Czy są jakieś pytania do tej uchwały? 
P. Bolon – ile pas drogowy zajmuje pobocza przy drogach?
P. Przew. – różnie w zależności od szerokości drogi. Nie ma konkretnie ile. Są drogi, które
maja 3m, 5 m, a nawet 10m.
P. Wójt – chodzi oczywiście o działkę, która jest przeznaczona pod drogę i wchodzą w ta
szerokość wszystkie elementy drogi tj. jezdnia pobocza czy rowy.



Taka działka ma swój numer i swoją szerokość i tak jak powiedział Przewodniczący są to
różne szerokości. Są drogi, które mają szerokości 12 m wchodzi w to jezdnia, pobocza i rowy
a są też drogi mające 3 m szerokości i jak jezdnia ma 3 m to praktycznie część pobocza
należy                  do prywatnych właścicieli. 
Jak składamy wniosek o drogę to musimy mieć prawo do dysponowania gruntem i wtedy
sołtysi  zbierają  oświadczenia  od  takich  właścicieli,  że  wyrażają  zgodę  na  zajecie  części
działki  na wykonanie takiej  drogi. Nie można powiedzieć,  że tyle zajmują pobocza a tyle
rowy, wszystko zależy od tego, której to pytanie drogi dotyczy. Jeśli ktoś chce dokładnie to
można  te  rzeczy  sprawdzić  u  Pani  inspektor  ds.  drogownictwa.  Chociaż  są  też  takie
przypadki, że te działki są wyodrębnione jako drogi, ale nie ma szerokości tylko trzeba to
wylicza z powierzchni.
P. Przew. – Czy są jakieś pytania do Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XV/102/20
w sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXIII/104/16 z dnia  27  października  2016 roku w sprawie
opłata za zajęcie pasa drogowego.

                                                              jako załącznik do niniejszego
protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Ad. 17 i 18

Brak interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 19

P.  Przew.  -  w  związku  z  tym,  że  Pani  Dyrektor  Centrum  Kultury  odchodzi  od  nas
chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę. 
Podziękowanie złożyła Pani Wójt. 
Następnie podziękowanie za współpracę złożyła Pani Dyrektor Centrum Kultury, zapraszając
do dalszej współpracy.
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję wszystkim. Zamykam
obrady dzisiejszej sesji.

Sesja trwała 1 godz. 38 minut.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Ewelina Imiołek


