
PROTOKÓŁ Nr XV/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 29 grudnia 2015 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. 

2.     Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego. 

3.     Przedstawienie porządku obrad. 

4.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

5.     Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/14 w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

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. 

  

Ad. 2 

  

P. Przew.  – odbyły się wybory uzupełniające do naszej rady, mamy nowego 

radnego, od którego teraz przyjmiemy ślubowanie. Potwierdzenie woli złożenia 

ślubowania odbywa się słowem „Ślubuję” radny może dodatkowo 

wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg”. 

 Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania. 

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) 

  



„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Dziękuję radnemu za złożenie ślubowania. 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – przedstawił proponowany porządek obrad, który zatwierdzono 

jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – każdy otrzymał projekty uchwał, jak również były omawiane na 

komisjach. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do tych projektów. 

P. Bryk – chodzi mi o to, że kiedyś wnioskowałem o umieszczenie w budżecie 

środków na zatrudnienie pracownika na pozyskiwanie środków i pracownika do 

rolnictwa. Osoba do środków byłaby bardzo pomocna przy sporządzaniu 

wszelkiego rodzaju wniosków przez mieszkańców, natomiast do rolnictwa, to 

większość mieszkańców jest rolnikami i jakby taka osoba była to przychodziliby 

do niej po porady. 

P. Wójt – cieszy mnie, że padło stwierdzenie, że mamy za mało pracowników, 

akurat obsadę na stanowisku rolnictwa mamy i to co należy do gminy jest 

robione. Porady dla rolników – jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego i on udziela 

porad nie pracownik w gminie. ODR ma raz w tygodniu dyżur w gminie i 

można skorzystać z porad. 

W tej chwili jest mało ogłoszonych naborów i dajemy radę własnymi siłami 

składać nasze wnioski. Natomiast, co się dotyczy sporządzania wniosków dla 

mieszkańców to kto będzie odpowiadał jak wniosek nie przejdzie.  

P. Bryk – ja powiedziałem, że nie musi to być teraz tylko żeby zabezpieczyć 

środki w budżecie na ten cel 

P. Skiba – nie jest to temat związany z budżetem to, co poruszył Ryszard. 

Rolnictwo przeżyło wiele i nikt nie chodził do gminy po porady, bo co te porady 

mu dadzą jak cena produktów jest za niska. Jeśli chodzi o pozyskiwanie 

środków to nie ma sensu zatrudnianie, bo jeszcze będziemy się musieli 

dodatkowo opodatkować żeby utrzymać pracownika i odpowiadać za to czy 

wniosek przejdzie czy nie 

P. Klimczak – co to jest lokowanie środków na kontach 

P. Wójt – jest ten zapis po to żeby w razie pojawienia się korzystniejszego 

oprocentowania w innym banku można było ulokować tam środki 



P. Kozioł – czy świetlice wiejskie są ubezpieczone, jeśli nie to dobrze by było 

żeby znalazły się środki na ubezpieczenie 

P. Wójt – część na pewno jest ubezpieczona czy wszystkie nie wiem ale 

sprawdzę 

P. Klimczak – jestem jednak za Panem Brykiem, jest wskazane żeby był 

pracownik np. na ½ etatu żeby pomagał rolnikom w pisaniu wniosków  

z wyłączeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie, dużo wydajemy na 

administrację to te pół etatu nie odegra wielkiej roli. 

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

do głosowania 

Uchwała Nr XV/59/15 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

12 głosów za  

3 głosy wstrzymujące się 

  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, do którego nie 

zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XV/60/15 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 

2016 – 2019. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 6 

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. 

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XV/61/15 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 7   

  

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XV/62/15 

w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 grudnia 

2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 



jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

  

  

  

Ad. 8 

  

P. Wójt – uczestniczyłam w kilku spotkaniach w Kielcach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczących 

uruchamiania środków unijnych. Będziemy składać wnioski do PROW na drogi 

a do RPO na świetlice. 

Odbyło się zebranie wiejskie w Przeczowie, w którym uczestniczyłam. Brałam 

udział we wspólnym posiedzeniu komisji rady, na którym wybieraliśmy drogi 

do wniosku do PROW. Jako, że był to okres przedświąteczny to odbywały się 

we wszystkich szkołach jasełka, w których uczestniczyliśmy z Sekretarzem i 

Panią Skarbnik. Uczestniczyłam również w spotkaniu opłatkowych w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach. 

Jesteśmy w trakcie rozstrzygania kilku przetargów. Na odbiór odpadów 

wpłynęło 4 oferty, była brana pod uwagę cena i zapewnienie, ze zabezpieczy 

pojemniki. Najtańszy nie zapewnia pojemników ale cenę ma tak niską, ze i tak 

by wygrał ale są pewne braki w ofertach i być może dojdzie do unieważnienia 

przetargu. 

P. Bryk – ale my za te pojemniki nie płacimy, może moglibyśmy odkupić te 

pojemniki. 

P. Wójt – pojemniki są PGKIM w Staszowie i oni sobie ich zabiorą jak nie będą 

chcieli odsprzedać mieszkańcom.  

Następne przetargi to na olej opałowy, kamień, rumosz i transport.  

Myślę, że na następnej sesji uchwalimy program usuwania azbestu, który został 

opracowany a musi on być żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. Takich 

opracowań do pozyskiwania środków będzie potrzebne wiele na ile będą one 

wykorzystane nie wiadomo ale musimy ich mieć żeby składać wnioski. 

  

Ad. 9 

  

P. Klimczak – chciałbym przypomnieć o wniosku w sprawie nowych punktów 

oświetleniowych 

P. Przew. – wniosek został przedyskutowany na  wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu, w którym wpłynął. Jak wiecie została złożona fiszka, że chcemy robić 

oświetlenie z środków unijnych. Do tej pory nie ukazało się ogłoszenie o 

naborze takich wniosków. Jeśli nie poczekamy na pozyskanie funduszy z 

programu tylko przystąpimy teraz do realizacji tego zadania to musimy całość 

projektu pokryć z własnego budżetu.  



P. Klimczak – program jest do 2020 roku a są takie miejsca gdzie nie ma 

oświetlenia bo są nowe budynki. Może każdy radny czy sołtys niech zgłosi ile 

mu potrzeba jeszcze punktów oświetleniowych  

P. Wójt – ja tylko chcę przypomnieć, że jak wejdziemy w to teraz to będziemy 

finansować z własnych środków, a wiadomo, że nie tylko na Szczebrzuszu są 

takie domy, ale na terenie całej gminy więc nie możemy brać pod uwagę tylko 

jednej miejscowości tylko globalnie całą gminę. Tam gdzie są nowe budynki to 

na pewno nie ma linki do oświetlenia ulicznego wiec trzeba projekt, pozwolenie 

na budowę dopiero wykonanie a to niestety kosztuje. 

P. Przew. – myślę, że zrobimy dyskusję na ten temat na Komisji Finansów, 

Rozwoju Gminy i Rolnictwa. 

P. Skiba – myślę, że decyzję powinna podjąć cała rada nie jedna komisja. W tej 

chwili płacimy za oświetlenie około 300 tysięcy, dołóżmy sobie jeszcze 

punktów to nie wyrobimy na światło. 

P. Klimczak – nie mogę zrozumieć, ze radny podnosi zwiększenie wydatków na 

oświetlenie a nie zastanawiał się nad oszczędnościami jak był zakup samochodu 

czy wydatki na administrację 

P. Bryk – musimy myśleć jak zrobić a nie czekać aż będzie 2020 rok 

P. Wójt – z całym szacunkiem dla wysokiej rady ale Rada Gminy Łubnice nie 

ma takiej mocy żeby ogłosić nabór wniosków w związku z czym musimy 

czekać aż ogłoszą. Jest jeszcze inne wyjście, może przyjść firma i zrobić 

oszczędne oświetlenie ale później są wysokie koszty utrzymania bo oni sobie 

swoje koszty policzą. 

P. Kobos – u nas w Beszowej są 4 domy w stronę lasu i jest wcale nie 

oświetlone 

P. Przew. – są 2 wnioski, jeden żeby robić z własnych środków i drugi żeby 

czekać najlepiej je przegłosujmy 

P. Klimczak – mnie chodziło o to żeby sprawdzić ile faktycznie tych lamp jest 

potrzebnych, program trwa od 2013 roku i ciągle mówimy, ze czekamy na 

środki 

P. Kozioł – jak będziemy robić z własnych środków to możemy podzielić nie 

wszystkie na raz 

P. Kowalski – u kogo najpierw zrobisz 

P. Skiba – kilka lat temu było robione oświetlenie i robiliśmy całą gminę a teraz 

chcecie dzielić i robić kłótnie u kogo najpierw  

P. Przew. – najlepiej przegłosujmy wnioski a później będziemy dyskutować 

gdzie  

Wniosek I – 5 głosów za 

Wniosek II – 8 głosów za 

2 radnych nieobecnych w czasie głosowania 

  

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

obrady dzisiejszej sesji. 



  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 
 


