
PROTOKÓŁ Nr XXII/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 26 września 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. Przedstawiciel  firmy opracowującej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

  

Porządek obrad: 

  

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wdrażania do realizacji Planu   

    Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubnice na lata 2016-2022. 

4.     Podjęcie uchwał budżetowych. 

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.     Interpelacje i zapytania radnych. 

7.     Odpowiedzi na interpelacje. 

8.     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. – przedstawił projekt uchwały. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z treścią 

planu czy są jakieś pytania 

P. Golba – jak rozumieć środki pomocnicze 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – są 2 ścieżki 

1.     Gmina zgłasza kompleksowy projekt na teren całej gminy i wniosek do RPO, 

dofinansowanie wynosi 85%. Wylicza zużycie energii poszczególnych i panele nie mogą być 

większe niż zużycie. Nie można na tym zarabiać. 

2.     Indywidualnie mieszkaniec sobie wnioskuje z pominięciem gminy, dofinansowanie jest 

mniejsze i wynosi około 40%. 

P. Kwiecień – czy to już będzie można robić czy trzeba czekać 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – jak ruszą środki, celowo jest rok zakończenia 

2022, bo mamy rok 2016 a jeszcze nie ruszyło 

P. Wójt – kryteria naboru zostały zatwierdzone, może rusza w IV kwartale tego roku lub w I 

kwartale przyszłego roku 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – w momencie ogłoszenia dobrze mieć dokument 

gotowy 

P. Kwiecień – ale kiedy będzie można składać wniosek 

P. Wójt – to pytanie nie do Pana, Pan opracowywał dokument i pytać o zapisy w planie 



P. Bryk – w naszej gminie na co można składać 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – przede wszystkim na termomodernizację i 

odnawialne źródła energii. Przy przeprowadzeniu pełnej modernizacji powinny się same 

utrzymywać nie korzystając z innych źródeł energii. Gmina może składać kompleksowe 

wnioski ale czy otrzyma środki nie wiadomo 

P. Kwiecień – ale ryzykować trzeba 

P. Przew. – ale żeby złożyć wniosek i żeby był rozpatrywany to musi być taki dokument 

P. Bryk mnie chodzi o to czy indywidualni będą mogli składać 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – tak będą mogli  

P. Bryk – czy można zbiorowy na indywidualne 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – tak, ale to jest trochę inna procedura, mieszkaniec 

składa wniosek-deklarację, badania ile zużywa energii, na 5 lat wydzierżawia dach lub grunt 

pod panele a później jest jego 

P. Bryk – ale ile dofinansowuje mieszkaniec 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – 15% 

P. Bryk – czyli jak kompleksowo to dofinansowanie jest 85% a nie 40% jak indywidualnie 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – tak, ale te 40%, to może być też więcej, zależy od 

źródła finansowania 

P. Bryk – ogniwa fotowoltaiczne, jeśli nie będzie dofinansowania 85% to się nie opłaca 

montować 

P. Skiba – myślę, że nie ma się co na to napalać bo to można tylko na gospodarstwa domowe 

a nie rolne 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – nie zgodzę się z tym, bo można wstawić 

mocniejsze i wtedy idzie na cała er gospodarstwo, to zależy od źródeł finansowania, jest tylko 

warunek, że nie możemy na tym zarabiać 

P. Golba – jeśli chcielibyśmy skorzystać z kompleksowego na całą gminę na panele to tylko 

przez 5 lat można korzystać z niższej ceny 

Przedstawiciel firmy opracowującej plan – nie to jest na stałe 

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie, nie widzę, wobec czego przejdźmy do 

podjęcia uchwały 

 Uchwała Nr XXII/98/16 



w sprawie przyjęcia i wdrażania do realizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Łubnice na lata 2016-2022” 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

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

P. Klimczak - § 4210 i 4300 je po 10 tysięcy co to jest 

P. Skarbnik – jedno 10 tysięcy to wymiana okien na Stacji Uzdatniania Wody a drugie dla 

Pana Wiśniewskiego za ustanowienie służebności przesyłu 

P. Skiba – może się wstrzymać z tą wymianą okien i składać wniosek o termomodernizację 

stacji 

P. Wójt – taka była mowa na komisjach i tak będzie zrobione, te 10 tysięcy pozostało 

ponieważ niektóre okna są w bardzo złym stanie a idzie zima może będzie konieczna 

wymiana tych co się rozlecą. 

P. Kozioł – czemu jest tak dużo na odprawy 

P. Wójt – zgodnie z przepisami przysługuje odprawa w wysokości 6 miesięcznego 

wynagrodzenia a dodatkowo niektórym przysługuje jeszcze nagroda jubileuszowa w 

wysokości 400 %. 

P. Klimczak – nadwyżka miała być na kanalizację a co chwila się coś z niej bierze 

P. Przew. – na początku roku nie przewidzi się dokładnie wydatków dlatego w ciągu roku 

robimy przesunięcia 

P. Kwiecień – odprawy emerytalne z nadwyżki 

P. Wójt – może się to komuś podobać czy nie ale pracownikom się należą odprawy nie były 

zaplanowane nap oczątku roku to teraz trzeba dać. Zgodnie z ustawą nadwyżka musi być 

rozdysponowana do końca września, ona zostanie bo jak państwo widzicie jest duża kwota na 

drogi i kanalizację. 

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie, nie widzę, wobec czego przejdźmy do 

przegłosowania uchwały 

Uchwała Nr XXII/99/16 



w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

12 głosów za 

3 głosy wstrzymujące się 

  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, do której nie zadano żadnych pytań 

Uchwała Nr XXII/100/16 

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

jako załącznik do niniejszego protokołu 

12 głosów za 

3 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 5 

  

P. Wójt – odbyło się wspólne posiedzenia komisji Rady. Posiedzenie Komitetu 

Monitorującego, na którym zatwierdzono kryteria na kolejne działania. Cały czas trzymamy 

rękę na pulsie i jak tylko ogłoszą jakiś nabór będziemy informować.  

Odbyło się spotkanie z właścicielem firmy odbierającej śmieci. Został Pan zobowiązany do 

tego żeby zmienił diametralnie zasady odbioru śmieci, jeśli się nie zmieni to z końcem roku 

rozwiążemy umowę. Pan twierdzi, że pewnie nie wystawiają śmieci a później maja pretensje, 

że nie zabrał. Pan zgłaszał też, że mieszkańcy nie segregują. Miał Pan dać ulotki jak 

segregować i do tej pory nie ma.  

Uczestniczyłam w odbiorze promesy na drogę Łyczba – Przeczów.  

Odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, na który poruszano problem reformy oświaty, 

nabory wniosków do PROW na gospodarkę wodno-ściekową, miało być bardzo dużo 

środków a jest bardzo mało. Tam trzeba mieć pełną dokumentację, my mamy ale nie wszyscy 

mają.  

Odbyło się spotkanie z dyrektorkami szkół, przypisaliśmy dzieci do poszczególnych szkół  i 

wychodzi na to, że nie wszystkie będą 8 klasowe. Odwiedzili nas strażacy z Kruszowa, którzy 

byli na akcji powodziowej w 2010 roku. 



P. Skiba – wpłynąć na nich żeby te środki na remonty dróg dawali w I półroczu a nie tak 

późno bo my na tym tracimy 

  

Ad. 6 i 7 

  

P. Klimczak – składam interpelację i zapytanie 

P. Przew. – przeczytał interpelację ( w załączeniu) 

P. Rogala – ustalone było, że wchodzą do programu te miejscowości, w których będzie coś 

robione w ramach działań RPO ponieważ za ujęcie w programie rewitalizacji dostaje się 

dodatkowe punkty. Samo działanie rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich może być 

realizowane tylko w centrach gmin czyli w naszym przypadku wchodzą w grę tylko Łubnice. 

Taka propozycja programu została w sierpniu ogłoszona na stronie urzędu do konsultacji 

społecznych. Każdy radny, sołtys jak również mieszkaniec mógł do 12 sierpnia wnieść uwagi 

i wnioski do proponowanego zasięgu programu, czego niestety nikt nie uczynił. 

P. Przew. – zapoznał z pytaniem ( w załączeniu) 

P. Wójt – sprawę wyjaśni e i odpowiem 

P. Klimczak – dla mnie jest to o tyle dziwne, że droga była i jest a nie została zaliczona do 

dróg gminnych. Pani Dudek twierdzi, że sołtys nie dopilnował 

P. Wójt – wyjaśnimy  

Ad. 8 

  

P. Wójt – był wniosek na poprzedniej sesji żeby przesunąć naszą biesiadę na inny termin, jest 

możliwość przesunięcia o tydzień wcześniej czy wyrażacie na to zgodę 

Rada wyraziła zgodę. 

P. Kwiecień – czy doszło do spotkania z Nadleśniczym Luberą 

P. Wójt –sobotę na spotkaniu rozmawiałam z nim ponieważ nie miał wyjścia. Pozmieniała się 

dyrekcja tak, że na dzień dzisiejszy nie wie jak to będzie, obiecał dać warunki na piśmie. 

P. Gromny – dylemat w sprawie dróg powiatowych Słupiec Tarnowce i Słupiec – Łubnice 

oznakować przejście i wyremontować pęknięcia podłużne. Jak był odbiór chodników po 

światłowodzie to obiecali je poprawić. 

P. Bąk – odnośnie przejścia to zgłoszę dyrektorowi, natomiast pęknięcia to dotyczą nie tylko 

dróg powiatowych  



P. Golba – jak mamy działać jako gmina, jak ktoś nam przywozi śmieci, bo na terenie jego 

gminy nie ma kontenerów 

P. Wójt – to co nas to obchodzi, ma odwieźć na PSZOK i zgłosić z jakiej jest gminy a nie 

przywozić na sąsiednią gminę 

P Golba – mieszkańcy upominają się o weterynarię żeby była na terenie gminy 

P. Wójt – my na to wpływu nie mamy, weterynaria jest prywatna 

P. Bak – w momencie prywatyzacji tylko na terenie gminy Bogoria został lekarz zatrudniony 

przez gminę i to się nie sprawdziło chociaż maja 38 wsi i większą hodowlę . 

P. Bolon – my na drodze powiatowej też zgłaszaliśmy pęknięcia i do tej pory nic nie zrobili 

P. Bąk – zróbmy coś żeby mieszkańcy dbali o drogi, bo niestety notorycznie zawadzają 

pługiem, wyjeżdżają z błotem 

P. Paruch – czy radni nie mogą zgłosić wniosku w sprawie psów żeby ich oznakować tj. 

zaczipować  

P. Wójt zostało takie stanowisko wystosowane jeszcze w roku ubiegłym z konwentu wójtów i 

burmistrzów, trzeba ustawę ogólnokrajową, objęcie jednego województwa to nic nie da 

P. Skiba – czipowanie powinno być wprowadzone bezwarunkowo przede wszystkim w 

mieście kotów i psów, a nie jak musi się znudzi zwierzak to go na wieś albo do lasu 

P. Klimczak – pytanie czy zostało coś ustalone w sprawie sprzedaży gruntu dla Pana 

Legieckiego 

P. Wójt – było zebranie wiejskie na którym ustalono, że wszyscy mają się podpisać w sprawie 

wypowiedzenia się czy są za sprzedażą czy nie. Pani Sołtys miała zbierać takie podpisy przy 

podatku do tej pory nie dostałam takiej listy 

P. Bolon  - zbieraliśmy takie podpisy  pod remizą 

P. Oleś – 80% mieszkańców nie chce się wypowiedzieć 

P. Skiba – ja generalnie  jestem za tym żeby sprzedać tym ludziom po te parę arów a jak ktoś 

nie chce się wypowiedzieć to tak jak by ich nie było. Zebranie wiejskie, na którym było 50 

osób wypowiedziało się, że ma się wypowiedzieć cała wieś ale jak nie chcą to sprzedać 

P. Wójt – dopóki nie będzie stanowiska miejscowości na piśmie nie będę nadawała biegu 

sprawie 

P. Bolon – lista jest u Izy 

P. Oleś – lista jest dla nas ( Agnieszka, Ja i Wojtek) a nie na ogólne forum 

P. Wójt – zróbcie zebranie i powiedzcie, że tyle się nie chce wypowiedzieć co dalej 



P. Klimczak – miejsce nie jest strategiczne, bo jest za ich działkami i na nic innego się nie 

nadaje tylko dla nich, prowadzą działalność, płaca podatki. 

P. Bolon – grunt ten jest w dzierżawie i ten dzierżawca też nie chce opuścić tej działki 

P. Bryk – wracając do sprawy dróg powiatowych to ja bym to widział inaczej, dobrze by było 

żeby w sprawie dróg powiatowych występowała gmina a nie poszczególni radni albo przez 

radnych powiatowych 

P. Przew. – jesteśmy otwarci na propozycje, gmina też występuje z każdym zgłoszeniem z 

terenu i dostaje takie same odpowiedzi jak radni 

P. Bryk – przychyliłbym się do tego żeby taka lista uwag dotycząca dróg powiatowych była u 

Pani Basi 

P. Skiba – Januszku czy te znaki w tych Budziskach zostaną postawione, weźcie to postawcie 

dla własnego dobra 

P. Bąk – była rozmowa na temat Budzisk, będą znaki postawione  

P. Bryk – przypominam o tonażu na powiatówce 

P. Klimczak – mieszkańcy gminy interweniowali u mnie – chodzi o opiekunkę dowożącą 

dzieci, chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie została przyjęta ta a nie inna osoba, wiem że 

ubiegała się też o zatrudnienia matka z 2 dzieci 

P. Wójt – jak wielokrotnie już mówiła jeśli chodzi o zatrudnienie w szkole to zatrudniają 

poszczególni dyrektorzy, jest jeszcze sprawa  tego rodzaju, że dyrektorzy nie każdego chcą 

zatrudnić, bora pod uwagę różne aspekty pod uwagę między innymi efektywność w pracy 

P. Klimczak – czyli została zatrudniona pracująca efektywnie taka jest Pani odpowiedź 

P. Wójt – ja nie wiem, nie odpowiadam za zatrudnienie w szkole, proszę pytać dyrektora 

P. Kawa – co z koparką, do kogo zgłaszać zapotrzebowanie, wcześniej było do Szczepana 

P. Wójt – teraz też, ale jak jest awaria na wodociągu to ma pierwszeństwo. 

  

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

dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 


