PROTOKÓŁ Nr XXIX/17
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 30 marca 2017 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 protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
4.
Podjęcie uchwał budżetowych.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łubnice w 2017 r.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubnice.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady
Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/42/11 Rady Gminy
Łubnice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów
potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu

kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania
tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Łubnice.
12.
13.
14.
15.

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i informacje

Ad. 1
P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, do którego Pan Skiba zgłosił
wniosek o przesunięcie punktu 2 omówienie go po punkcie 11. Radni9 jednogłośnie przychylili się do
proponowanej zmiany.
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 3

P. Przew. – w tym temacie chciałbym zgłosić wniosek aby zgodnie z § 59 statutu gminy uchwałę głosować
tajnie. Uzasadniam to tym, że jest dużo kontrowersji w tym temacie. Głosowanie tajne pozwoli uniknąć
indywidualnego nachodzenia radnych dlaczego tak głosował a nie inaczej. Czy ma ktoś uwagi i zapytania
do tego wniosku. Nie widzę. Wobec czego przegłosujmy go.
13 głosów za
2 głosy wstrzymujące się
Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Marian Gromny – przewodniczący
Edward Kwiecień – członek
Leszek Nogacki – członek
P. Przew. – ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie tajnego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał z regulaminem głosowania, do którego nie wniesiono uwag.
Regulamin zatwierdzono jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił treść uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Przewodniczący odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy podchodzili i pobierali kartę do głosowania.
Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych komisja przeliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania,
z którym przewodniczący zapoznał wszystkich obecnych na Sali.
Za podjęciem uchwały 10 głosów
Przeciw 4 głosy
1 głos wstrzymujący się
Uchwała Nr XXIX/123/16
w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
jako załącznik do niniejszego protokołu
Od tej chwili w głosowaniu bierze udział 14 radnych, jeden zwolniony – usprawiedliwiony.
Ad. 4
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
Do projektu nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXIX/124/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2017-2020, do której nie zadano żadnych pytań
Uchwała Nr XXIX/125/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2020.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 5
P. Przew. – temat ten był poruszany na komisjach, na których ustalono, że nie będziemy wyodrębniali z
budżetu funduszu sołeckiego. W związku z powyższym przygotowano odpowiednią uchwałę z która teraz
zapoznam.
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.
Uchwała Nr XXIX/126/17
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki
jako załącznik do niniejszego protokołu
11 głosów za
1 głos przeciw
2 głosy wstrzymujące się
Ad. 6
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku.
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.

Uchwała Nr XXIX/127/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 r.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 7
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały w sprawie ceny wody. Temat ten był poruszany na komisjach,
które postanowiły utrzymać cenę wody na dotychczasowym poziomie.
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.
Uchwała Nr XXIX/128/17
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 8
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej dodatkowych przystanków
P. Kwiecień – ten przystanek w Łubnicach to będzie przy drodze powiatowej
P. Przew. – to będzie przystanek przy szkole
Więcej pytań nie zadano i nie wniesiono uwag do projektu.
Uchwała Nr XXIX/129/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek
opłat za korzystanie z nich.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 9
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej opłat za świadczenia przedszkolne
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.
Uchwała Nr XXIX/130/17
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/42/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łubnice
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie

Ad. 10
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.
Uchwała Nr XXIX/131/17
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej
liczby punktów
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 11
P. Przew. – zapoznał z projektem uchwały dotyczącej postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych
Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu.
Uchwała Nr XXIX/132/17
w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia
niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łubnice.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie
Ad. 2
P. Skiba – na sesji 9 lutego zwróciłem się do Radnego Powiatowego co dalej z ta drogą w Budziskach.
Głos w tej sprawie zabrał radny Bryk mówiąc „najpierw chciałeś rowy, barierki i znaki a teraz już cos innego
a to są koszty”. Przez cały okres jaki jestem radnym nie działałem tak żeby naciągać na koszty budżet
gminy. Staram się tak podejmować decyzje żeby były na korzyść budżetu gminy. Pytam radnego – czy
byłbyś skłonny tą wypowiedź usunąć ? gmina żadnych kosztów na ta drogę nie ponosiła, jest to droga
powiatowa.
P. Bryk – nie widzę powodu do usuwania tego zapisu. Tak powiedziałem i swoje zdanie podtrzymuję.
P. Skiba – ja przez te wszystkie lata dbam o budżet gminy. Nie poczuwam się do tego żebym naciągał
budżet gminy na koszty. Lepiej by było żeby Radca Prawny, w tym czasie jak jedzie na rozprawy sądowe,
przyjmował petentów.
P. Bryk – o co Ci chodzi z tym Radcą Prawnym
P. Skiba – ty wiesz
P. Bryk – to co mówiłem podtrzymuję a takie docinki to nie rozumiem. Takie jest moje zdanie i go nie
zmienię, tak jak ty nie zmieniasz swojego zdania i wydaje Ci się, że zawsze masz rację.
P. Przew. – czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do protokołów. Nie widzę wobec czego przegłosujmy.
Protokół z dnia 9 lutego 2017 roku – przyjęto jednogłośnie.
Protokół z dnia 16 lutego 2017 roku – przyjęto jednogłośnie.
Ad. 12
P. Wójt – odbywały się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziskach, w Beszowej na którym nie
byłam oraz w Słupcu. Posiedzenie gminne Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym przedstawiono
wnioski i ustalenia z poszczególnych jednostek i ustalono zakupy na ten rok.
Odbywały się zebrania i spotkania w sprawie reformy oświaty.
Była Komisja Infrastruktury ze starostwa, z którą jeździłam po terenie i obradowaliśmy też w Urzędzie
Gminy.
Brałam udział w święcie Żołnierzy Wyklętych, którego obchody były w Oleśnicy.
16 marca byłam w Warszawie na Forum Samorządowym związanym ze zmianami jakie rząd ma zamiar
wprowadzać a mianowicie zadania samorządowe, okręgi wyborcze i dwukadencyjność.
Odbyły się spotkania z rodzicami w sprawie reformy oświaty i zebrania wiejskie w Budziskach i Orzelcu
Dużym.
Od tego roku wprowadzono ranking dróg powodziowych, nasza droga jest na 96 miejscu. Kolejka idzie
dość szybko, ale jest to uzależnione od otrzymania środków i ministerstwa, tak że nie wiadomo kiedy
dostaniemy może to być też i pod koniec roku.
6 kwietnia o godz. 17-tej w Centrum Kultury będzie spotkanie w sprawie budowy ogniw fotowoltaicznych,
solarów i pomp ciepła. Po tym spotkaniu na naszej stronie zostanie zawieszona ankieta w zależności od
tego ile będzie chętnych.
Przymierzamy się do projektu parasolowego ale nie jest to łatwe, bo później my mamy to na stanie, tak jak
w przypadku oczyszczalni przydomowych. Wszelkie awarie i usterki są zgłaszane do nas a my nie możemy
się doprosić aby firma je usunęła.
P. Bryk – był jakiś benefis, w którym jak mi wiadomo Pani Wójt uczestniczyła
P. Wójt – a tak, nie powiedziałam o tym. W dniu 11 marca uczestniczyłam w benefisie Pana Chruślińskiego.
Jest to Pan związany z naszym terenem. Teraz pisze książki o naszym regionie a współpracowaliśmy z nim
jak pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w czasie kiedy budowaliśmy
wodociągi. Wcześniej był zawodowym wojskowym w randze pułkownika.

Ad. 13
Brak interpelacji i wniosków radnych.
Ad. 14
P. Przew. – przedstawił wniosek złożony wcześniej przez radnego Klimczaka w sprawie poboru opłat za
odpady komunalne przez sołtysów oraz odpowiedź wysłaną do radnego.
P. Klimczak – niech się sołtysi wypowiedzą na ten temat
P. Paruch – jak ktoś poprosi, to bierzemy od niego pieniądze i wpłacamy
P. Bolon – też tak robię a jak mają śmieci podrożeć to lepiej nie robić tego uchwałą

P. Witek – też tak robię, ostatnio miałam 12 chętnych, wzięłam od nich pieniądze i wpłaciłam. Nie widzę
przeszkód żeby tak dalej robić.
Następnie Przewodniczący przedstawił zapytanie radnego Klimczaka w sprawie regulaminu używania
samochodu służbowego oraz odpowiedź na to zapytanie (nie ma obowiązku posiadania regulaminu w
związku z czym nie jest i nie będzie opracowywany taki regulamin).
Ad. 15
P. Przew. – wpłynęło pismo od Pana Rybaka, z którym radni zostali zapoznani na komisjach.
P. Klimczak – co z pytaniami zadanymi do nas
P. Radca Prawny – są to pytania do każdego radnego z osobna. Nie nadaje się do tego żeby odpowiedzieć
w formie uchwały
P. Klimczak – to jak mamy odpowiedzieć
P. Radca Prawny – jeśli ktoś chce indywidualnie odpowiadać to tak ale nie uchwałą.
P. Przew. – pismo jest skierowane do rady ale pytania są głównie indywidualne
P. Wójt – ale odpowiedź od rady dostanie
P. Klimczak – ale jakąś odpowiedź na to pismo dostanie
P. Radca Prawny – tak, to co jest do rady. Natomiast na inne kwestie odpowiedzą Wójt i Dyrektorzy szkół.
P. Bryk – co dotyczy innych pytań zadanych to dostanie odpowiedź
P. Radca Prawny – tak, na te pytania, na które da się odpowiedzieć bo np. na pytanie jak się ktoś czuje to
trudno odpowiedzieć.
P. Gromny - przed chwilą radny z Łyczby zgłosił mi, że duże szkody wyrządzają dziki i sarny.
Odpowiedziałam mu żeby napisali pismo o odszkodowanie do koła łowieckiego i podpisali go wszyscy
poszkodowani.
P. Kwiecień – robią drogę, nie za bardzo mi ta metoda odpowiada. Miało być inaczej robione.
P. Bąk – jest inspektor nadzoru i chyba czuwa nad tym. Mogę przekazać uwagę do Zarządu Dróg
Powiatowych. Z tego co wiem to jest kładziona siatka, która ma to utrzymać.
P. Stefaniak – załamał się na drodze powiatowej asfalt żeby to poprawić
P. Przew. – dla przypomnienia, do końca kwietnia jest składanie oświadczeń majątkowych
P. Bryk – były takie przypadki w Beszowej, że nie zabrali śmieci
P. Wójt – jeśli chodzi o firmę odbierającą śmieci to ciągle są uwagi, na które oni nie za bardzo reagują. Na
szczęście jest to ostatni rok współpracy z nimi.
P. Motyl – chciałem zgłosić przystanki autobusowe do naprawy, droga przez górkę była niedawno robiona i
ma już pęknięcia, ta droga koło szkoły może by chociaż kamieniem wysypać
P. Wójt – przystanki są wyremontowane, droga przez górkę będzie poprawiana jak się ociepli. Natomiast na
drogę koło szkoły nie będziemy wozić żadnego kamienia, bo ma być robiona w asfalcie.
P. Paruch – chciałam serdecznie podziękować za okazane poparcie w sprawie remontu świetlicy wiejskiej.
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala

Marian Komasara

