
PROTOKÓŁ Nr XXIII/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 27 października 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie        

darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Staszowskiego      nieruchomości 

gruntowych. 

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  

     2015/2016. 

7.     Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy. 

8.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

9.     Interpelacje i wnioski radnych. 

10.           Odpowiedzi na interpelacje. 

11.           Wolne wnioski i informacje 



  

Ad. 1 

  

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

jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu 

Staszowskiego. 

Nikt nie wniósł pytań i uwag 

Uchwała Nr XXIII/101/16 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

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

Nikt nie wniósł pytań i uwag do uchwały  

Uchwała Nr XXIII/102/16 

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 2016-2019, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XXIII/103/16 

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

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego, do której 

nie zadano żadnych pytań 

 Uchwała Nr XXIII/104/16 

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej przekazania gruntów w formie darowizny, 

do której nie zadano żadnych pytań 

 Uchwała Nr XXIII/105/16 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz 

Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  



Ad. 6 

  

P. Wójt – jak w każdym roku do końca października jestem zobligowana do przedstawienia 

stanu realizacji zadań w szkołach na podstawie egzaminów.  

Wyniki egzaminów przedstawiały się następująco: 

Klasy VI w szkołach podstawowych w % 

  

Przedmiot  Kraj  Województ

wo  

Powiat  Gmina  Budziska  Gace 

Słupieckie 

Wilkowa  

j.polski 71 70 69,5 70,6 62,5 70,85 77 

Matematyka 54 53 51,7 54,3 53 53,75 55,8 

j.angielski 71 69 64,8 61,8 60,5 60,2 65 

  

Gimnzjum  

Przedmiot  Kraj  Województwo  Powiat  Gmina  

j.polski 69 69 68 72,7 

Historia i WOS 56 56 55,3 62,1 

Matematyka 49 48 47 50,6 

Przyrodnicze  51 52 52 56 

j.angielski - 

podstawowy 

67 64 59,9 55,7 

j.angielski - rozszerzony 48 44 38,8 34,8 

  

Na wyniki składają się nie tylko praca nauczyciela ale przede wszystkim grupa uczniów. 

(szczegółowe opisy w załączeniu) 

Chcę jeszcze nawiązać do reformy, pojawiły się informacje sprzeczne, wczoraj Pani Premier 

stwierdziła, że będzie reforma zgodnie z planem. Rada Gminy musi do 28 lutego uchwałę o 

zmianie organizacji szkół a jeszcze nie wiadomo  jak to ma być a czas jest naprawdę krótki. 

Wstępnie rozmawiałam z dyrektorkami i u nas to nie będzie takie proste, bo jak 

przymierzyliśmy to w niektórych klasach je po2 dzieci. Ja jestem zadowolona z wyników 

osiąganych w gimnazjum i w szkołach podstawowych. Wyposażenie szkół jest bardzo dobre, 

nawet jak przyjeżdżają z kuratorium to są pod wrażeniem i sal i wyposażenia. Na tym etapie 

dokładamy do oświaty około 1,5 mln a już niektóre przedmioty są łączone a jak wiecie czy 

nauczyciel uczy 2 osoby czy 20 to płaca jest taka sama. Mam wypisane ilości dzieci 

rocznikami jak ktoś jest zainteresowany to możemy odbić na ksero. 

  



Ad. 7 

  

P. Przew. – z analizy przeprowadzonej przeze mnie wynikało, że w kilku przypadkach trzeba 

było zrobić niewielkie uzupełnienia. Nie otrzymaliśmy do chwili obecnej analizy naszych 

oświadczeń z Urzędu Skarbowego. Jedynie mogę przedstawić analizę otrzymana od 

Wojewody ( w załączeniu). 

P. Bryk – jeśli chodzi o pożyczki to nie tyle ile się wzięło tylko ile zostało na koniec roku 

P. Przew. – tak  

  

  

  

Ad. 8 

  

P. Wójt – od ostatniej sesji minęło równo miesiąc, w tym czasie odbyło się spotkanie z 

PROW jest taka informacja, że najprawdopodobniej na przełomie roku będzie nabór na 

gospodarkę wodno-ściekową.  

Odbyło się pożegnanie Komendanta Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W Policji jest 

pełniący obowiązki natomiast w straży mamy już nowego komendanta. Wczoraj był u mnie w 

sprawie jednostki w Beszowej, która chce wejść do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego ale trzeba spełniać określone warunki tj. wyszkolenie i wyposażenie na chwilę 

obecną  nie spełniają.  

Odbyły się akademie z okazji dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyłam. 

Obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Odbyło się wspólne posiedzenie komisji i informacyjnie dla sołtysów powiem, że podjęliśmy 

decyzję o współpracy z Bankiem Żywności i te osoby, które będą spełniały kryterium 

dochodowe będą objęte pomocą i jest zainteresowanie jabłkami i marchewką. 

Istotna rzecz jeśli chodzi o inwestycje na terenie gminy, otóż na terenie gminy 18 września 

był nawalny deszcz potwierdzony ekspertyzą i do dni dzisiejszego trzeba drogi zgłaszać, jest 

powołana komisja i będzie weryfikowała. 

Dostaliśmy wiadomość, że wszystkie 6 dróg zgłoszony do remontu z dróg powodziowych  

będą w tym roku robione. 

P. Motyl – czy te drogi będą z rowami robione 



P. Wójt – tylko tam gdzie były ujęte rowy w protokole i tylko to co było w protokole 

weryfikacyjnym 

  

Ad. 9 

  

Brak interpelacji i wniosków. 

  

Ad. 10 

  

P. Przew. – zapoznał z odpowiedzią na złożoną interpelację ( w załączeniu ) 

P. Klimczak – przygotowywaliśmy takie fiszki co chcemy zrobić w danej miejscowości, jak 

20% mieszkańców i 30 % powierzchni a jest 80 % gminy 

P. Rogala – procenty są z ustawy, owszem jest 80% miejscowości ale one nie są całe tylko 

części tych miejscowości. Jest na stronie internetowej ogłoszony do konsultacji społecznych 

opracowany program, proszę się z nim zapoznawać i zgłaszać ewentualne uwagi na piśmie, 

po naniesieniu uwag będziemy go zatwierdzać na sesji rady gminy na początku grudnia. 

Następnie Pan Przewodniczący zapoznał z odpowiedzią na zapytanie radnego (w załączeniu) 

P. Klimczak – ja nadal nie rozumiem jak została działka podzielona na drogę gminną i 

wewnętrzną. Mam tutaj protokół zacytuję „  P. Przew. – nie rozumiem tego, miał w tym roku 

zrobione ponad kilometr drogi to jeszcze mało”, ta droga to nie jest tylko dla mnie tylko dla 

mieszkańców i nie tylko Szczebrzusza ale i Słupca i Czarzyzny. 

P. Gromny – ale było tez powiedziane na komisji, że trzeba ją zrobić na drogę gminną 

P. Wójt – tak jest zapis jako droga gminna od Nowaka do Kajtka i tak została ujęta. Natomiast 

ten odcinek jest tylko do Kobosa i jest to odcinek bardzo krótki. W tej chwili ona nie spełnia 

warunków dla drogi gminnej. 

P. Gromny – mam jeszcze prośbę do radnego żeby nie siał propagandy, że ja jestem 

przeciwko robieniu tej drogi, bo to nie prawda jeszcze nikomu przez cały okres nie robiłem 

sprzeciwu 

P. Klimczak – Pan chyba nie rozumie swojej wypowiedzi 

P. Soja – tą drogę to powinien poprawić ten co robił Kinetę 

P. Skiba – trzeba się zastanowić nad ustawieniem znaków ograniczających tonaż, bo jest 

coraz więcej takich ciężkich co skracają sobie drogę 



P. Kwiecień – nie jest to tak, bo tonaż takiemu co wozi drzewo z lasu to na pewno przekracza, 

znaki powinny być  

P. Tarnowski – koło cmentarza w Zofiówce jak jednemu zwróciłem uwagę to jeszcze 

dostałem, że się bawię w policjanta a tutaj to nie ma domów tylko skracają sobie drogę. 

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 

 


