
PROTOKÓŁ Nr XXVII/17 
z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 9 lutego 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 protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.          Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie projektu uchwały w sprawie 

             projektu dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

            nowego ustroju szkolnego 

4.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

             Narkomanii na 2017 r. 

5.         Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

             gruntowych 

6.         Podjęcie uchwały w sprawie  wynajmu lokalu użytkowego 

7.         Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Ośrodka  Pomocy 

             Społecznej 

8.         Przedstawienie sprawozdania Przewodniczących z działalności Komisji 

             w 2016 roku. 

9.         Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

10.       zapoznanie Rady z uchwałą nr 5/2017 VII Składu Orzekającego 

              Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

11.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

12.        Interpelacje i wnioski radnych. 

13.       Odpowiedzi na interpelacje. 

14.       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. Mamy przedstawione 2 warianty uchwał może Pani Wójt przedstawi 

temat dokładniej 

P. Wójt – jak wszyscy wiemy na początku stycznia została podpisana przez 

Prezydenta ustawa Prawo oświatowe i ustawa wprowadzająca przepisy prawa 

oświatowego, do których to ustaw musimy dostosować sieć szkół na terenie 

gminy. Sprawa ta była tematem wspólnego posiedzenia obu komisji, w którym 

uczestniczyli również przedstawiciele rodziców. Następnie jedna z mam 

umówiła się na spotkanie ze mną, na które przyszła znów grupa rodziców i 

dyskutowaliśmy na ten temat. 

Szkoły o stopniu organizacyjnym I-VI z mocy ustawy stają się szkołami 

ośmioklasowymi. 

Uchwała dotyczy przekształcenia trzyklasowej szkoły w Łubnicach w szkołę 

ośmioklasową w struktury, której wchodziły by klasy gimnazjum. 

Dyrektor  szkoły podstawowej zostaje dyrektorem ośmioklasowej szkoły 

podstawowej natomiast dyrektor gimnazjum będzie jego zastępcą do czasu 

wygaśnięcia gimnazjum. 

Wariant I polega na tym, że od 1 września 2017 roku byłyby w szkole 

podstawowej cztery klasy i narastająco w następnych latach dochodziłoby aż do 

VIII klasy, wtedy oprócz Budzisk klasy byłyby rozłączne. 

Wariant II jest to propozycja rodziców aby w Łubnicach od razu były klasy 

I-VII. Z czym się to wiąże to już dyskutowaliśmy z rodzicami i radnymi. 

Odbyły się spotkania – wywiadówki z rodzicami, na których deklarowali gdzie 

chcą żeby dzieci chodziły do szkoły. W Gacach Słupieckich większość 

rodziców opowiedziała się za pozostaniem dzieci w tej szkole, natomiast w 

Wilkowej większość chce powrotu do Łubnic. Wiąże  się to z tym, że będą klasy 

łączone w Budziskach, Łubnicach i Wilkowej. Z tymi wariantami udaliśmy się 

do Kuratora, gdzie otrzymaliśmy odpowiedź, że wariant I jest jak najbardziej 

zgodny z prawem natomiast wariant II nie, ale wystąpią z takim pytaniem do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej co oni na to odpowiedzą. Do chwili obecnej 

nie mamy odpowiedzi. W tej chwili rada musi zadecydować, który wariant 

wybiera. Uchwała intencyjna ma być podjęta dzisiaj i wysłana do Kuratora 

celem wydania opinii, jeśli będzie niezgodna z prawem to nam wyda opinię 

negatywną. Opinia Kuratora jest wiążąca. 

Przedstawiciel rodziców – nam jako rodzicom zależy żeby szkoła w Łubnicach 

była ośmioklasowa. Jeśli chodzi o Wilkową to nie ma efektów nauczania. 

Przedstawiciel rodziców – jeśli chodzi o Gace Słupieckie to rodzice i dzieci są 

zadowoleni z nauczania i nauczycieli, chodzi głównie o dojazdy, dzieci musza 

wcześnie wstawać i o 7-mej już być na przystanku 



P. Nogacki – chciałem prosić koleżanki i kolegów żeby opowiedzieli się za 

Wariantem II, bo w sumie te dzieci powinny chodzić do szkoły w Łubnicach tak 

jak to było przed wprowadzeniem wcześniejszej reformy. Były rozwożone ze 

względu na gimnazjum teraz powinny powrócić. 

Przedstawiciel rodziców – ta Wasza dzisiejsza decyzja jest dla nas bardzo 

ważna. Dojazdy są uciążliwe dzieci. Spędzają w autobusie, świetlicy i w szkole 

dużo godzin i po powrocie do domu są zmęczone i nie mają siły nawet odrabiać 

pracy domowej nie mówiąc o tym żeby uczestniczyły w zajęciach rozwijających 

ich zdolności. W szkole nie ma żadnych zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci 

a i z efektów nauczanie nie jesteśmy zadowoleni. 

P. Golba – nie słyszałem żeby się Pani przedstawiła i gdzie chodzi Pani dziecko 

Przedstawiciel rodziców – do Wilkowej 

P. Golba – do Gac to chyba nie ma takich zastrzeżeń 

Przedstawiciel rodziców – nie, tak jak powiedziałam my nie mamy zastrzeżeń 

do nauczycieli i nauczania tylko chodzi nam o dojazdy 

P. Świerk – ja uważam, że nie powinno się mówić o dowożeniu tylko o tym 

żeby dzieci nie uczyły się w klasach łączonych 

Przedstawiciel rodziców – my się nie boimy klas łączonych na plastykę czy 

wychowanie fizyczne to nas tym nie straszcie 

P. Wójt – my nikogo nie straszymy. To wynika z czystej arytmetyki czyli liczby 

dzieci i to nie będą tylko takie przedmioty łączone lecz także np. język polski. 

Jeśli są uwagi do nauczania to powinniście zgłaszać na bieżąco, nie dopiero przy 

reformie. Ja optowałam za Wariantem I bo na razie i tak jest dowożenie do 

gimnazjum przy tym  i dzieci do podstawówek są dowożone bo jak jedzie 

autobus to zabiera. Ustawa zobowiązuje nas do dowożenia dzieci małych czyli 

klasy I-III powyżej 3 km natomiast starsze powyżej 4 km. Po likwidacji 

gimnazjum i takiej sieci szkół większość uczniów nie będzie spełniało tych 

kryteriów. Po za tym przy tym wariancie unikamy łączenia klas. 

Przedstawiciel rodziców – nie oszukujmy się. Do łączenia klas i tak dojdzie, 

unikniemy tego tylko na 2 lata 

P. Wójt – tak, za 2 lata to rada stanie przed innym dylematem a mianowicie jak 

utrzymać wszystkie szkoły i czy, którejś nie trzeba będzie zlikwidować albo 

obniżyć stopień organizacyjny. 

P. Kwiecień – ja nie narzucam ten czy ten wariant. Chodzi wam tylko o dojazdy, 

a ważny jest program nauczania. Teraz rodzic musi z dzieckiem odrabiać lekcje 

4 godziny to przy klasach łączonych ten czas się na pewno wydłuży 

P. Bryk – nie ma możliwości żeby zrobić filie? 

P. Wójt – jest możliwość tylko nie na podstawie tej ustawy tylko na podstawie 

ustawy o systemie oświaty 

P. Bryk – np. likwidacja czy w chodzi w rachubę? 

P. Wójt – można likwidować ale nie w tej chwili i nie na podstawie tej ustawy 

Przedstawiciel rodziców – gdyby doszło do łączenia to i tak dzieci będzie w 

klasach mało 



P. Oleś – jednym z problemów jest dojazd, to czy nie można przesunąć 

rozpoczęcia zajęć na późniejszą godzinę. W takiej małej klasie to nie ma pędu 

do nauki, do wiedzy, jak jest większa klasa to jest większa rywalizacja 

Przedstawiciel rodziców – nam nie przeszkadzają małe klasy czy klasy łączone 

P. Dyrektor Bigos – uczę 27 lat i powiem tak: małe klasy nie mają racji bytu. 

Najlepsze klasy to 15-18 uczniów. Jak jest klasa łączona to nie jest problem 

uczniów tylko nauczania, bo nauczyciel musi tą godzinę lekcyjną podzielić na 

dwie klasy. W XXI wieku dla mnie klasy łączone to jest kpina, ja bym wolała 

dziecko wozić do Połańca niż dawać do klasy łączonej. 

Przedstawiciel rodziców – nie mówmy o tym co jest dobre dla Was tylko dla 

dzieci 

P. Kowalska – przecież wszystkie dzieci dojeżdżają i do Łubnic też będą 

dojeżdżać 

Przedstawiciel rodziców – dzieci z Beszowej spędzają w autobusie godzinę rano 

i godzinę po południu. Czy jest jakieś rozporządzenie mówiące o tym ile  musi 

być dzieci żeby nie były klasy łączone. 

P. Wójt – na chwilę obecną nie wiem, jak będzie po reformie, bo nie ma jeszcze 

rozporządzeń do ustawy Prawo oświatowe 

P. Dyrektor Hynek – jest to bardzo ważny dzień bo faktycznie najważniejsze 

jest dobro dziecka, popieram to że uczenie się w klasach łączonych nie jest 

dobre ale z drugiej strony nauczyciele też będą musieli dojeżdżać na lekcje do 

innych szkół bo w jednej szkole nie wystarczy im godzin na etat przez co będą 

mniej czasu spędzali z uczniami co nie pozwoli na zacieśnianie więzi 

nauczyciel-uczeń 

P. Dyrektor Komasara – mnie się tu nie zgadza liczba dzieci w klasach 

powracających. Więcej było jak kończyły trzecią klasę i przechodziły do innych 

szkół 

P. Wójt – jest mniejsza liczba dzieci powracających ponieważ część rodziców 

zadeklarowała pozostawienie swoich dzieci w szkołach, do których aktualnie 

uczęszczają. Na tym wykazie na czarno są uczniowie, których rodzice podjęli 

już decyzję gdzie dziecko będzie chodziło do szkoły natomiast na czerwono te 

dzieci, których rodzice są niezdecydowani albo jeszcze się nie wypowiedzieli bo 

nie byli na wywiadówce. 

P. Klimczak – dobro dzieci jest najważniejsze, ale tu usłyszałam o etatach ale 

wiem, że jest dużo nadgodzin. Jeśli dzieci zostaną w tych szkoła co są to co z 

dojazdami 

P. Wójt – przez dwa lata dojazdy będą, bo i tak musimy dowozić do gimnazjum. 

Rodzice mogą dziecko zapisać gdzie chcą a wówczas jest dowóz we własnym 

zakresie. Trzeba się stara c żeby dzieci z Przeczowa wróciły do nas bo płacimy 

aż 680 zł miesięcznie kosztów utrzymania  za 1 dziecko w przedszkolu na 

terenie gminy Połaniec a u nas utrzymanie kosztuje 360-380 zł. 



P. Witek – z całym szacunkiem dla młodych mam mówicie, że dziecko wstaje 

wcześnie to wyobraźcie sobie nas, którzy uczęszczaliśmy do tych samych szkół 

i musieliśmy  dojść na piechotę 

Przedstawiciel rodziców – to teraz wychodzi, że to wynika z naszego i naszych 

dzieci lenistwa 

P. Kozioł – rodzice wiedza najlepiej ja będę głosował za Wariantem II 

P. Klimczak – szkoda, że nie ma Pani Dyrektor z Wilkowej. Ja chodziłem do 

dużej klasy i większość kolegów pokończyła studia i dobrze się w życiu 

urządziła. 

P. Skiba – padło, że rodzice najlepiej wiedzą co jest dobre dla dzieci. Podam 

przykład Budzisk, jak rozmawiałem z rodzicami żeby nie dawali dzieci do 

szkoły w Ruszczy tylko do Budzisk to mi powiedzieli, że tam jest wyższy 

poziom. Jak się okazało na końcowych egzaminach po szóstej klasie Budziska 

zajęły czołowe miejsce w powiecie a Ruszcza ostatnie. 

Przedstawiciel rodziców – z Przeczowa dzieci poszły  do Ruszczy bo rodzice nie 

chcieli żeby chodziły do Łubnic później były rozwożone i do gimnazjum znowu 

wracały. Tam się uczą cały czas w jednej szkole. 

Przedstawiciel rodziców – i tam dowożą wszystkie dzieci maluchy też a u nas 

jest zakaz zabierania maluchów do autobusu. Nie jedna z nas poszła by do pracy 

ale nie może bo musi dowieźć dziecko do szkoły. 

P. Przew. – ponieważ padł wniosek formalny radnego żeby przegłosować 

Wariant II czyli ten, który chcą rodzice żeby w Łubnicach były od września 

klasy I-VII, przedstawię projekt uchwały i przejdziemy do głosowania 

Uchwała Nr XXVII/118/16 

w sprawie projektu dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

8 głosów za 

7 głosów wstrzymujących się 
  

Ad. 4 
  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na 2017 rok nikt nie wniósł uwag i pytań do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/119/17 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 5 
  



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowej nie wniósł uwag i pytań do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/120/17 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 6 
  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej wynajmu lokalu 

użytkowego nie wniósł uwag i pytań do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/121/17 

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 
  

Ad. 7 
  

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

P. Wójt – mam uwagę żeby jedno zdanie wykreślić lub zmienić w uzasadnieniu 

uchwały, bo to wygląda jakbym ja też była na wywiadzie co nie jest prawdą. 

P. Skiba – trzeba było wezwać obydwie strony i ich wysłuchać 

P. Klimczak – samo głosowanie nad tą uchwałą jest dla mnie dziwne, bo jest 

dużo zarzutów pod względem skarżącego a my nie znamy zdania tej drugiej 

strony 

P. Przew. – jest to tylko odniesienie się do zarzutów podniesionych w skardze 

nic innego tu nie ma. Może Pan Sekretarz przeczyta skargę. 

P. Sekretarz – przeczytał skargę wniesioną telefonicznie do Urzędu 

Wojewódzkiego ( w załączeniu ). 

P. Oleś – sprawa jest taka, że rozpatrujemy skargę a nie znamy stanowiska 

drugiej strony 

P. Przew. – my odnosimy się tylko do zarzutów 

P. Wójt – rozpatrujecie skargę na opieszałość działania Ośrodka Pomocy 

Społecznej i do tych zarzutów co są w skardze trzeba się odnieść. Do tego nie 

wzywa się strony skarżącej, wysłuchanie obu stron to już jest rozprawa 

administracyjna. 

P. Kowalska – ile jest czasu na umieszczenie kogoś w domu pomocy 

społecznej? 

P. Wójt – jaka jest procedura umieszczania to najlepiej powie Pani Kierownik 

P. Kierownik – Pan Rybak zgłosił się do Pani Wójt w piątek, nie miał żadnych 

dokumentów i wniosku. poinformowałam go jak wygląda procedura kierowania 

do domu pomocy społecznej. Najpierw oso0ba zainteresowana zwraca się z 



wnioskiem, później przeprowadzamy wywiad i całość dokumentów przesyłamy 

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Buska Zdroju. Po czym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję kierującą i wskazuje 

termin przyjęcia. 

P. Wójt – czy wcześniej zwracał się o umieszczenie rodziców w domu pomocy 

społecznej 

P. Kierownik – Nie, około 2 lat temu Pan Rybak zgłaszał, że rodzice mają 

brudno w domu i nie pozwalają sobie posprzątać. Prosił aby pracownik Ośrodka 

przyjechał i wpłynął na rodziców aby wyrazili zgodę na uporządkowanie 

pomieszczeń. Pracownik Ośrodka odwiedził rodzinę i okazało się, że rodzice nie 

widzą takiej potrzeby i nie oczekują pomocy ze strony Ośrodka. Zdaniem 

pracownika warunki mieszkaniowe były dobre. 

P. Kowalska – jaki jest czas żeby jechać zrobić wywiad? 

P. Kierownik – w ciągu 2 tygodni należy przeprowadzić wywiad, a w ciągu 

miesiąca wydać decyzję. 

P. Skiba – to kto się mną zajmie przez ten miesiąc? Na przyszłość to lepiej 

zadzwońcie jak nie będziecie mogły dojechać w wyznaczonym terminie 

P. Kowalska – po co uchwała 

P. Bryk – czy ta odpowiedź musi być uchwałą, nie może odpowiedzieć 

Przewodniczący czy Wójt 

P. Przew. – ja zawsze wszystko co Wy podejmiecie podpisuję. Skarga nie jest 

do Wójta tylko do Przewodniczącego a więc rada ma ją rozpatrzyć.  

P. Wójt – dodam jeszcze tylko to, że organem założycielskim dla Ośrodka 

Pomocy Społecznej jest Rada Gminy. 

P. Oleś – 2 tygodnie to jest za długo dla takich starszych ludzi, wywiad 

przyspieszyć 

P. Kierownik – wywiad został przeprowadzony w 3 dniu od zgłoszenia, to jest 

bardzo szybko. Ponadto państwo Oleś mieszkają w bliskim sąsiedztwie z synem, 

na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, więc naszym zdaniem nie 

powinno być zagrożenia dla życia i zdrowia Państwa Olesiów. Nie wiedzieliśmy 

czy drugi syn wyrazi zgodę na umieszczenie matki w domu pomocy społecznej, 

być może chciałby ją zabrać do siebie, ale po analizie sytuacji, że syn nie jest w 

stanie zapewnić opieki jedynym wyjściem było umieszczenie w domu opieki 

społecznej. Wciągu 5 dni, z których 2 były dniami wolnymi od pracy, 

umieściliśmy Panią Oleś w domu pomocy społecznej a dokumentację 

uzupełniamy teraz. Sytuacja rodzin na terenie gminy jest znana pracownikom 

socjalnym Ośrodka. Jeśli chodzi o osoby samotne, które nie mają osób 

zobowiązanych do alimentacji, sprawy tego rodzaju są rozpatrywane 

niezwłocznie. 

P. Przew. – przecież opiekunka chodzi i jest zorientowana gdzie i komu co 

potrzeba. Panie Radco proszę wytłumaczyć dlaczego odpowiedź na skargę ma 

być w formie uchwały. 



P. Radca Prawny – jest uchwałą bo skargi na działalność Wójta i Kierowników 

jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy czyli jedyną formą 

odpowiedzi jest uchwała. 

P. Bryk – całkiem przypadkiem dowiedziałem się, że rodzice nie wpuszczali go 

do domu więc jak im miał pomóc? 

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę wobec 

czego przegłosujmy uchwałę. 

Uchwała Nr XXVII/122/17 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łubnicach 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

8 głosów za 

7 głosów wstrzymujących się 
  
  
  

Ad. 8 
  

Pan Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa 

przedstawi sprawozdanie z działalności komisji w roku 2017 ( w załączeniu ) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – w roku ubiegłym komisja zebrała się 14 

razy, został zrealizowany plan kontroli, który Wysoka Rada zatwierdziła. 

Protokoły jakby ktoś chciał są do wglądu na stanowisku obsługi rady. 
  

Ad. 9 
  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan kontroli na rok bieżący a 

mianowicie: 

 - kontrola wykonania budżetu za 2016 r. 

- kontrola wykonania budżetu za I kw. 2017 r. 

- kontrola OPS 

- kontrola szkół 

- kontrola Centrum Kultury 

- kontrola OSP 

- kontrola Stacji Uzdatniania Wody 

- doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy 

- kontrola wydatkowania środków z programu przeciwdziałania  

  alkoholizmowi i narkomanii 

- kontrola wydatkowania środków na świetlice wiejskie. 
  

Plan został zatwierdzony przez Radę Gminy – jednogłośnie 
  

Ad. 10 
  



P. Przew. – przedstawił uchwałę VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy 

Łubnice na 2017 rok ( w załączeniu ) 
  

Ad. 11 
  

P. Wójt – odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania, na którym 

ocenialiśmy wnioski złożone przez przedsiębiorców. 

Odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy gdzie opiniowano na co środki 

przeznaczamy, miedzy innymi na przeciwdziałaniu bezrobociu, na prace 

interwencyjne, staże. Są też projekty z udziałem środków unijnych, z których tez 

można korzystać. 

Odbywały się też podsumowania roku poprzedniego w Państwowej Straży 

Pożarnej i Komendzie Powiatowej Policji, w których uczestniczyłam. 

Było szereg spotkań związanych z reformą oświatową zarówno z dyrektorkami 

naszych szkół jak również z przedstawicielami Kuratorium i Urzędu 

Wojewódzkiego. Byłam także na osobistym spotkaniu z Kuratorem, o którym 

już wspominałam. 

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska na temat projektów parasolowych czyli realizowanych przez gminę 

dla poszczególnych mieszkańców. 

Zaczęły się posiedzenia sprawozdawczo wyborcze w poszczególnych 

jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. W sobotę było w Łubnicach, na 

którym był także poseł Cieślak, który przekazał środki na poduszki 

pneumatyczne. 

Byłam również w Kielcach na posiedzeniu w sprawie demografii. Nasze 

województwo ma najmniejszy przyrost ludności i najwięcej ludności w wieku 

poprodukcyjnym. 

Złożyliśmy 3 wnioski o dotacje: na oczyszczalnię ścieków, na 

termomodernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz powtórnie na świetlice 

wiejskie. 

P. Bąk – czy z naszej gminy wpłynęły do Lokalnej Grupy Działania jakieś 

wnioski i czy uzyskały pozytywną opinię 

P. Wójt –z naszej gminy były 2 wnioski ( Orzelec Duży i Zalesie ). Obydwa 

zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 
  

Ad. 12 
  

P. Skiba – chciałbym się zwrócić do Radnego Powiatowego, co będziemy robić 

dalej z tą droga w Budziskach od szkoły do remizy. Jak będą deszcze to będzie 

jeszcze większy problem. Znak postawili ale to nic nie daje. 



P. Bąk – wnioskuję żeby zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na 

sesję, jest tam problem z odprowadzeniem wody, nie chcę się wypowiadać w tej 

kwestii bo ja się na tym nie znam 

P. Skiba – ja jestem kompetentny. Tam wystarczy zrobić przepust pod drogą na 

wysokości Wróbla i woda odpłynie 

P. Bryk – najpierw chciałeś rowy, barierki i znaki a teraz już cos innego a to są 

koszty. Kiedy była robiona droga powiatowa w Beszowej to obiecali dać 

koparkę i zrobić rowy i przepusty a do chwili obecnej nic nie zrobili 

P. Skiba – martw się o swoja drogę nie o tą, było zrobione ale jest 

niebezpiecznie i trzeba cos z tym zrobić 

P. Bąk – chciałem w sprawie rowów w Beszowej, temat rowów i przepustów 

zastanie rozwiązany bo droga ta jest ujęta w drogach powodziowych i przy 

najbliższym rozdaniu środków będzie robiona 

P. Oleś – jak Pan Dyrektor ma problemy to niech się zwróci do specjalisty żeby 

mu powiedział gdzie woda popłynie bo my się na tym nie znamy 

P. Klimczak – chciałbym złożyć wniosek. Mieszkańcy pytają czy byłaby taka 

możliwość żeby opłaty za śmieci pobierać przy podatku, jest grupa ludzi, którzy 

maja problem z dojechaniem do Łubnic żeby zapłacić 

P. Wójt – rozeznamy z Radca Prawnym czy jest taka możliwość, nie wiemy jak 

się do tego odniosą sołtysi. Wiąże się to z dodatkowymi wydatkami na prowizję 

a i tak w zeszłym roku przekroczyliśmy wydatki i zgodnie z ustawą powinniśmy 

to doliczyć do opłat w tym roku. 
  

Ad. 13 
  

Brak odpowiedzi na interpelacje. 
  

Ad. 14 
  

P. Przew. – przedstawił informacyjnie: 

Pismo w sprawie konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne ( w załączeniu) 

Pismo w sprawie konkursu „ Sołtys Roku 2016” ( w załączeniu) 

Następnie przedstawił pismo z Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie w 

sprawie przekazania im środków ( w załączeniu) 

P. Wójt – na komisjach ustalone było, że odpowiemy w późniejszym terminie, 

zobaczymy jak się będzie sprawa rozwijała z przyjęciem jednostki z Beszowej 

do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego 

P. Przew. – przedstawił pismo z Jednostki Wojskowej o wsparcie finansowe 

( w załączeniu) 

Postanowienie rady odmówić wsparcia organizowania uroczystości 

P. Wójt – dzisiaj musimy podjąć decyzję czy robimy prezentacje w sprawie 

solarów, cena prezentacji 300 zł 

P. Kwiecień – na każdej wsi to ile to będzie kosztować  



P. Wójt – na każdej wsi to nie. Myślę, że jedną w centrum 

P. Skiba – jedynie solary, bo jeśli to ma być tylko na gospodarstwo domowe to 

ogniwa fotowoltaiczne się nie opłaca 

P. Golba – ale jakby było spotkanie to by ludzie więcej wiedzieli 

P. Kowalska – najlepiej jakby sołtysi po wsiach zrobili zebrania i powiedzieli o 

co chodzi a później prezentacja 

P. Bolon – po co zebrania, kartki puścić przez wieś, że takie spotkanie jest i 

zainteresowani niech przyjdą 

P. Bąk – jest dużo niewiadomych ja bym się tak nie spieszył z ta prezentacją, 

czym później tym lepiej 

P. Wójt – też tak uważam. Na spotkaniu powiedzieli, że pompy tez wchodzą a 

teraz już, że nie. Jest dużo programów, z których można skorzystać wystarczy 

wejść na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Można 

wymienić piec c.o. na nowszej generacji, również można uzyskać wsparcie na 

zmianę pokryć azbestowych.  Ora termomodernizację budynków mieszkalnych. 

Czyli to jest ustalone, że czekamy z prezentacją aż będzie więcej wiadomości 

Decyzja rady – tak czekamy 

P. Bryk – odnośnie tych pieców. Jak ktoś nie ma pieca a zakłada to będzie brane 

pod uwagę 

P. Wójt – to czym pali? Nie ogrzewa? 

P. Bryk – piecem kaflowym 

P. Wójt – czyli to jest wymiana 

P. Bolon – dlaczego została zmieniona data zapłaty za odpady było 30 –tego a 

teraz jest 15-tego, ludzie się przyzwyczaili do tamtych dat i teraz będą 

zapominali, że trzeba zapłacić 

P. Wójt – teraz to są dwa przeciwne wnioski przed chwilą było żeby zrobić z 

podatkiem 

P. Bryk – są robione szkolenia na opryskiwacze czy będą jakieś ogłoszenia 

P. Wójt – są ogłoszenia, sołtysi pobrali sobie. 
 


