
PROTOKÓŁ Nr XXI/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 26 sierpnia 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.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 

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. – sprawozdanie z wykonania budżetu każdy otrzymał jak również było ono 

przedmiotem obrad obu komisji. Czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania nie widzę, 

wobec czego uważam, że Rada Gminy jest zapoznana z informacją na temat wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.  

Ad. 4  

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

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XXI/96/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

13 głosów za 

2 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 XXI/97/16 

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

jako załącznik do niniejszego protokołu 

13 głosów za 

2 głosy wstrzymujące się  

Ad. 5  

P. Wójt – jak pamiętacie na poprzedniej sesji nie byłam do końca, bo jechałam na spotkanie z 

Wojewodą na terenie Połańca. Pytałam o wybór dróg powodziowych. Po kontroli NIK 

zarzucono im, że dotacje nie mogą być ogólne tylko muszą sprecyzować na konkretne zadnie. 

Apelowałam o zmianę zasad ale na pewno nie będzie tak, że ogólnie dadzą nam kwotę a my 

wybierzemy zadanie. Oszczędności są na drodze w Orzelcu Dużym i najprawdopodobniej 

będzie droga w Łyczbie, ale my środki musimy zwrócić a czy one wrócą do nas to nie jest 

pewne. Uczestniczyłam w Biesiadzie Łubnickiej, odbyło się posiedzenie Zarządu 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym brałam udział. Został podpisany akt notarialny z 

Panem Wiśniewskim na służebność przesyłu wody. W ostatnią niedzielę odbyły się dożynki 

gminne, pogoda nie dopisała. Serdecznie dziękuję radnym i sołtysom za przygotowanie 

wieńców i udział w dożynkach. Gratuluję Pani Sołtys z Grabowej zajęcia I miejsca w 

konkursie wieńców dożynkowych i życzę zajęcia I miejsca w dożynkach powiatowych a 



później w wojewódzkich. Na naszej stronie internetowej jest zamieszczony Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej proszę się z nim zapoznać po we wrześniu będziemy go zatwierdzać uchwałą 

Rady Gminy. Jeszcze tylko jedna informacja – od soboty rusza zbiórka azbestu od tych osób, 

które zgłosiły. Firma ma wykaz i będzie się umawiała sama z tymi osobami.  

Ad. 6 i 7 

Brak interpelacji i odpowiedzi na nie. 

ZAPYTANIA 

P. Bryk – ja bym chciał się dowiedzieć tak konkretnie jak my to decydujemy o tym wyborze 

drogi. Pomijając to, że Orzelec Duży się znalazł z 6 miejsca na 3, to teraz słyszę, że Łyczba a 

nie Beszowa będzie robiona, jak to się wybiera i decyduje. Łyczba miała 13 głosów a 

Beszowa 14. Czeka 9 lat na zrobienie droga, która jest do wysypania kamieniem, ja tego nie 

rozumiem. 

P. Wójt – Państwo wybrali kolejność ale województwo zażyczyło sobie w rozbiciu powyżej 

2013 roku i poniżej z uzasadnieniem.  

Powyżej 2013 roku były: 

1. Zalesie – Zofiówka 

2. Słupiec – Szczebrzusz 

3. Orzelec Duży 

Poniżej 2013 roku były: 

1.     Łyczba – Przeczów   

2.     Beszowa 

I takie wykazy zostały przesłane do województwa z uzasadnieniem dla Łyczby, że jest przy 

tej drodze zakład produkcyjny i prowadzi ona do śluzy, natomiast uzasadnieniem dla 

Beszowej było, że jest to droga graniczna z inną gminą. Oni dokładnie realizują, to co myśmy 

wysłali. Na pierwszej promesie były 2 drogi z listy powyżej 2013 roku a teraz jest 3 droga 

realizowana. Oszczędności są, my te oszczędności odsyłamy, ja nie powiedziałam, że one na 

pewno wrócą, ale tak jak mówiłam na poprzedniej sesji pytali o potwierdzenie numeru i 

nazwy drogi w Łyczbie co sugeruje, że możemy dostać na tę drogę środki. 

P. Bryk – ja to wszystko rozumiem, ale dlaczego nie Beszowa, tam jest dużo działek nie 

użytkowanych bo nie ma dojazdu, ja nie chcę w asfalcie tylko w kamieniu. Ktoś tą drogę 

nazwał w krzakach to po co ja robić, teraz już nie jest w krzakach to nie ma szerokości, skąd 

taka szerokość 2,95 m a nie 3 m. 

P. Przew. – kto tego nie rozumie bo Pani Wójt dokładnie wyjaśniła jak przyznają środki 

P. Skiba – ja nie chcę się wypowiadać na temat drogi w Beszowej, natomiast drogę w Łyczbie 

to powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności w jeszcze wyższym standardzie bo tam jest 

zakład produkcyjny, daje zatrudnienie 30 osobom. 



P. Wójt – czy jest taka zgoda Rady Gminy żeby w pierwszej kolejności podać drogę w 

Beszowej 

P. Nogacki – jak Pan dostanie na asfalt to będzie robione w asfalcie czy w kamieniu 

P. Przew. – Pani Basiu Pan Radny zadał pytanie skąd bierze Pani szerokość drogi   

P. Basia – albo jest podana szerokość na mapie a jak nie ma to dzwonię do Starostwa i mi 

podają 

P. Bryk – konkretnie chodzi o drogę w Beszowej skąd 2,90 m mnie wychodzi 2,85 m. 

P. Skiba – ja byłem przeciw robieniu tej drogi, dlatego że jak byliśmy na miejscu to 2 Panów 

z Beszowej szło razem z nami do tej drogi i oni nie widzieli sensu robienia drogi na około 

skoro wszyscy maja zjazd z drogi powiatowej, trzeba by wykupić od kogoś działkę i połączyć 

tą drogę z drogą powiatową. 

P. Bryk – ja też o tym mówiłem to by było najlepsze rozwiązanie 

P. Kozioł – odeszła Pani Motylowa na jej miejsce można by przyjąć kogoś na wnioski 

P. Wójt – Pani Motyl odeszła jej stanowisko zostało wcielone do Urzędu Stanu Cywilnego, 

jak jest to w innych gminach. Przyjąć, jestem za tylko nie na wnioski tylko na inwestycje.  

Ad. 8  

P. Klimczak – zbiórka odpadów wielkogabarytowych, bo u nas nie było zaznaczone, że 4 

opony i jak ktoś wystawił więcej to nie zabrali, ten telefon na plakacie to do kogo jest 

P. Sekretarz – telefon jest do firmy, jak ktoś miał większą ilość to powinien zgłosić do nich 

P. Kowalska – ale oni nie zbierali wszystkich 

P. Sekretarz – zbierali odpady komunalne a nie budowlane, możecie sobie w regulaminie 

ustalić, że zbieramy wszystko, ale za to trzeba płacić 

P. Wójt – rzeczywiście ogłoszenie nie było ścisłe, generalnie gmina ma zapewnić odbiór 

odpadów komunalnych nie z działalności, jak wiecie sklepy płacą inaczej, rolnik też prowadzi 

działalność. Jak chcecie żeby to wszystko zabierali to trzeba podnieść cenę 

P. Bąk – jak dali na przetargu taką kwotę to teraz niech się w tym mieszczą 

P. Wójt – ale to my płacimy w Rzędowie za każdy kg dostarczonych przez nich śmieci 

P. Kwiecień – my jesteśmy przyzwyczajeni, ze firma przyjeżdżała i zabierała wszystko a teraz 

jest problem nie oszukujmy się mieszkamy na wsi i mamy rolnicze odpady. 

Chciałbym wiedzieć, jak się ma wykaz dróg, o który kiedyś prosiłem miał być zrobiony 

P. Przew. – jest zrobiony i na najbliższych posiedzeniach komisji dostaniecie 



P. Golba – pytanie do Pani Wójt czy jest w naszej gminie logopeda 

P. Wójt – to pytanie nie do mnie tylko do dyrektorów szkół. Nie ma logopedy zatrudnionego, 

ale to dyrektorzy wiedzą czy jest potrzeba i wtedy zatrudniają na godziny. My możemy 

zatrudnić logopedę, pedagoga czy psychologa tylko skąd na to pieniądze. Problem pieniędzy 

to będzie po reformie, bo mamy mało dzieci. 

P. Bolon – przenieść termin Biesiady Łubnickiej żeby nie było w żniwa  

P. Wójt – nie można w sierpniu, bo to pora dożynek a chcemy też żeby było w wakacje, bo 

głównie uczestniczy młodzież 

P. Golba – zwiększyć nakład gazetki bo nam się nie dostało 

P. Wójt – były rozprowadzane na biesiadzie pewnie twoją pulę ktoś zabrał 

P. Motyl – chciałem zapytać o ten plac czy będzie robiony 

P. Wójt – jak wiecie był tam problem z Panami Kozioł, jedna sprawa jest już zakończona ale 

druga jeszcze nie. Z pewnością trzeba go zrobić, ale kiedy to nie odpowiem dopóki nie będzie 

zakończona ta druga sprawa. 

P. Oleś – wyszłam z inicjatywą żeby w komisji rekrutacyjnej był ktoś z rady, teraz jest 

rekrutacja i nie ma nikogo z rady powołanego do komisji. 

P. Wójt – rozmawiałam z Radcą Prawnym i nigdzie się tego nie praktykuje 

P. Sekretarz – wchodzi ochrona danych osobowych i komisja ma się składać z pracowników 

bo oni podpisują odpowiednie oświadczenia o zachowaniu tajemnicy. 

P. Kowalska – kiedyś radni wybierali 

P. Wójt – tak dyrektora Centrum Kultury ale to jest kierownik jednostki organizacyjnej nie jej 

pracownik 

Pismo w sprawie rzeczoznawców do szacowania szkód w trzodzie chlewnej w wyniku 

afrykańskiego pomoru świń – ustalono, że chętni złożą stosowne wnioski. 

Pismo w sprawie wspólnot gruntowych – informacyjnie ( w załączeniu ) 

P. Wójt – planujemy zorganizować wspólne posiedzenie komisji żeby zadecydować na co 

będziemy składać wnioski a można będzie w najbliższym czasie składać na: 

1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 

3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym 



4. Gospodarka odpadami – tutaj można składać na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, trzeba się zastanowić czy robimy u siebie czy przyłączamy się do Rzędowa. 

Jak zrobimy u siebie to będziemy musieli wywozić na własny koszt. 

5. Gospodarka wodno – ściekowa, ale to jest na aglomeracje 

6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym działaniu będziemy ponownie 

składać na świetlice 

7. Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich w ramach działania można uzyskać wsparcie 

na rewitalizację miejscowości lub części miejscowości będących centrami gmin. 

Jeszcze jedna informacja dotycząca remontu dróg zgłoszonych we wniosku do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich najprawdopodobniej firma, która wygrała przetarg nie da rady 

zrobić ich w tym roku, termin wykonania mają do końca października 2017 roku. Teraz kładą 

nacisk na zrobienie dróg powodziowych, bo one muszą być zrobione w tym roku, a jak mają 

robić późną jesienią i przy nie pewnej pogodzie to lepiej niech zrobią w przyszłym roku.  

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

dzisiejszej sesji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 


