
PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 
z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 29 sierpnia 2017 roku 
  

W sesji udział wzięło 13 radnych, 1 nieobecny nieusprawiedliwiony. 
  
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.     Wybór zastępcy przewodniczącego rady gminy. 
4.     Zapoznanie z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 
5.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 
kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
6.     Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Łubnicach 
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/83/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 
maja 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 
8.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt 
PRPa144.2017 na uchwałę nr XXIX/127/2017 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku. 
9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łubnice do realizacji 
projektu, pn. "Szczęśliwe dzieciaki" realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Budziskach na podstawie wniosku nr RPSW.08.03.01-26-0040/17 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej – konkurs nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-088/17. 
10.                       Podjęcie uchwał budżetowych. 
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. Jednocześnie proponując zmianę 
pkt 9 ponieważ nie ma opinii sanepidu do uchwały, która miała być podejmowana zamiast tej podjąć 
uchwałę intencyjną  dotycząca projektu w sprawie przedszkola w Budziskach. Proponowaną zmianę oraz 
cały porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
  
Ad. 2 
  
Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 
  
Ad. 3 
  
P. Przew. – mamy wybrać zastępcę przewodniczącego. Od razy wyjaśniam, że w przypadku wyboru 
radnego będącego członkiem Komisji Rewizyjnej musimy go odwołać ze składu bo zgodnie z prawem nie 
może pełnić funkcji zastępcy. 
Proszę wybrać Komisje Skrutacyjną z radnych, którzy nie będą startowali w wyborach. 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: 

1.     Nogacki Leszek 



2.     Stefaniak Robert 

3.     Skiba Wojciech 

Na przewodniczącego wybrano radnego Wojciecha Skibę. 
Na kandydatów na zastępcę przewodniczącego zgłoszono: 

1.     Aneta Kowalska – wyraziła zgodę 

2.     Edward Kwiecień – wyraził zgodę 

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w wyniku którego zastępcą przewodniczącego 
został radny Edward Kwiecień. 

Uchwała Nr XXXII/144/17 
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały odwołującej członka Komisji Rewizyjnej, do której 
nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XXXII/145/17 
w sprawie zmiany  Nr II/3/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 8 grudnia 2014 roku  w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
Oraz projekt uchwały powołującej członka Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa, do której również 
nie wniesiono pytań i uwag. 

Uchwała Nr XXXII/146/17 
w sprawie zmiany uchwały   Nr II/4/14 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 4 
  
P. Przew. –  każdy otrzymał informację o wykonaniu budżetu Gmina za I półrocze 2017 roku. Była też ta 
informacja omawiana na komisjach. Teraz zapoznam z uchwałą VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I 
półrocze 2017 roku. 
Czy są pytania do tej informacji, nie widzę wobec czego uznaję, że rada została zapoznana z wykonaniem 
budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 
  
Ad. 5 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nikt nie 
wniósł uwag i pytań do projektu. 

Uchwała Nr XXXII/147/17 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 6 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej likwidacji Publicznego Gimnazjum w Łubnicach. Nikt nie 
wniósł uwag i pytań do projektu. 

Uchwała Nr XXXII/148/17 
w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Łubnicach 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 7 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany umowy wynajmu lokalu użytkowego. Nikt nie 
wniósł uwag i pytań do projektu. 

Uchwała Nr XXXII/149/17 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/83/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie 
przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
12 głosów za 
1 głos wstrzymujący się 
Ad. 8 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej odpowiedzi na skargę prokuratora na uchwałę Rady 
Gminy Łubnice w sprawie bezdomności zwierząt. Nikt nie wniósł uwag i pytań do projektu. 

Uchwała Nr XXXII/150/17 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach                                skargi 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2017 na uchwałę nr 
XXIX/127/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 9 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu z funduszy 
europejskich na edukację 
P. Bryk – nie pamiętam żeby przy innych projektach były podejmowane uchwały intencyjne 
P. Przew. – były przy drogach 
P. Bryk – chodzi mi o projekty szkolne 
P. Wójt – ponieważ nigdy nie było takiego projektu żeby była kontynuacja a tu jest. Rodzi to obawę kosztów 
dla gminy w przyszłości. 

Uchwała Nr XXXII/151/17 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łubnice do realizacji 

projektu, pn. "Szczęśliwe dzieciaki" realizowanego przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Budziskach na podstawie wniosku nr RPSW.08.03.01-26-

0040/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – 

konkurs nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-088/17. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
9 głosów za 
3 głosy przeciw 
1 głos wstrzymujący się 
  
Ad. 10 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.   
P. Bryk – proszę o wyjaśnienie § 5 w załączniku nr 5 
P. Skarbnik – są to limity a dotyczy to Stacji Uzdatniania Wody w budżecie założyliśmy na 
termomodernizację 100 tysięcy ale   dostaliśmy pismo, że nie będzie robione. Natomiast na wykonanie 
studni było zaplanowane 80 tysięcy a będą kosztować 110 tysięcy więc zdjęłam z jednej inwestycji 30 
tysięcy a dołożyłam do drugiej. 
P. Bryk – pkt 9 zagospodarowanie Parku Lipiny 
P. Skarbnik – tutaj nic nie zmienialiśmy tak było od początku roku 
P. Bryk – może sprecyzuję pytanie, mieliśmy wchodzić w rewitalizację i z tego 30% miało być na 
kanalizację, były takie rozmowy teraz słyszę, że chyba tak nie będzie 
P. Wójt – nie ma jasnej wykładni czy nowo budowana kanalizacja wchodzi w grę przy rewitalizacji, więc 
wystąpiliśmy z pismem o indywidualna interpretację. 
P. Bryk – czyli nie ma jeszcze odpowiedzi 
P. Wójt – na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi, jak będzie to będę radnych informować. 



P. Kowalska – co to jest ta przebudowa i modernizacja dróg gminnych 
P. Skarbnik – są to drogi z PROW, które w tej chwili są już wykonywane. Są to środki unijne. Do końca 
października te drogi mają być skończone i rozliczone. 
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym temacie, nie widzę wobec czego przegłosujmy 
uchwałę. 

Uchwała Nr XXXII/152/17 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
P. Przew. – przedstawił projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
P. Gromny – dofinansowanie drogi w Budziskach ile tam jest kilometrów 
P. Wójt – 530 mb 
P. Gromny – to czemu taka duża kwota 
P. Wójt – bo taka przyszła promesa i tak trzeba wprowadzić do budżetu. Już wiemy, że nie będzie cała 
kwota wykorzystana i trzeba będzie i zwrócić i będzie znowu dzielone na gminy 
P. Skiba – szkoda, że tak wyszło bo przecież tylko połowa tej drogi będzie zrobiona ale jak się okazało to 
druga połowa podlega pod melioracje w Sandomierzu. Aż się prosi o położenie asfaltu na całej. 
Więcej pytań nie zadano. 

Uchwała Nr XXXII/153/17 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2020 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu. Nikt nie wniósł uwag i 
pytań do projektu. 

Uchwała Nr XXXII/154/17 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie. 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany rachunków placówek oświatowych. Nikt nie 
wniósł uwag i pytań do projektu 

Uchwała Nr XXXII/155/17 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/117/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, które tworzą wydzielony rachunek 
dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie. 
  
Ad. 11 
  
P. Wójt – uczestniczyła w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. Korzystamy z zatrudnienia przez 
Powiatowy  Urząd Pracy. Są to staże i prace interwencyjne, z tym że po pracach interwencyjnych musimy 
zatrudnić przynajmniej minimalnie to jest na 1 miesiąc. 
Podpisywałyśmy w Tokarni z Panią Skarbnik umowę na 4 świetlice. W tej chwili szukamy chętnych do 
zrobienia projektów i późną jesienią będziemy przystępować do przetargu. 
Byłam dwukrotnie po odbiór promesy na remont dróg powodziowych. 
Uczestniczyłam w posiedzeniach komisji rady i pojedynczych i wspólnych. 
Odbyła się Biesiada Łubnicka, generalnie uważana za udaną. Uważam, że powinniśmy powrócić do 
organizacji tej imprezy w niedzielę bo w sobotę to dopiero na wieczór mieszkańcy maja czas a po południu 
nie ma wielu uczestników. 
Odbyły się zawody strażackie. W tym roku były one w Słupcu co rokuje odnowę jednostki. 
Uczestniczyłam również w dożynkach gminnych i powiatowych, na których nasza gminę reprezentował 
wieniec z Grabowej. W następną niedzielę są wojewódzkie, na których gmina Łubnice ma swoje stoisko i 
będzie reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowej  oraz Zespół Estradowo-Ludowy 
Łubnicka Nuta. 
Uczestniczyłam również w spotkaniu w Elektrowni dotyczącym budowy nowego kotła w miejsce 
pierwszego, który idzie do likwidacji. Byłby on opalany przez RDF jest opał robiony ze śmieci. 
niebezpieczeństwa dla środowiska ma nie być, wszystko jest zgodne z normami. Jeżeli by były sprzeciwy, 
uwagi czy pytanie to zadeklarowali Panowie z Elektrowni, że mogą dojechać i wyjaśnić np. na sesji. 
Byłam na spotkaniu w Skalbmierzu dotyczącym wspólnego składania  wniosku o odnawialne źródła energii. 
Po wstępnych rozmowach sądziłam, że uda nam się zmontować grupę do złożenia wniosku ale niestety nie 



udało się, bo tamte gminy nie są aż tak zainteresowane. Były problemy z liderem, bo  tu wchodzi 
odpowiedzialność finansowa. 
Odbyło się spotkanie w sprawie drogi przez las. Nadleśnictwo ma na tą drogę 300 tysięcy. Droga ma być 
robiona do krzyżówki, ale w takiej technologii żeby leśnicy mogli jeździć ciężkim sprzętem i musza być 
zatoczki do mijania. 
P. Bryk – ta droga była zakwalifikowana do powodziowych to była cała czy do zabudowań 
P. Wójt – do budynków. Była ona ujęta w protokole zniszczeń z 2010 roku. 
Wczoraj było spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie projektów organizacyjnych. Ciężko jeszcze 
powiedzieć jak będzie z projektami bo są sprzeczne informacje i dzieci się różnie zapisują do szkół 
niektórzy nawet są zapisani do dwóch szkół. 
  
Ad. 12 
  
Brak interpelacji i wniosków. 
  
Ad. 13 
  
P. Z-ca Przewodniczącego przedstawił odpowiedź Dyrektora Szkoły na zapytanie Radnego Tomasza 
Klimczaka dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej córki 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
  
Ad. 14 
  
P. Wójt – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą o dofinansowanie 
zakupu samochodu terenowego. Rozmawiałam z innymi Wójtami i powiedzieli, że oni uczestniczą w tym 
zakupie, więc może tez wyasygnujemy 2-3 tysiące tak symbolicznie. 
Czy byłaby taka akceptacja? 
Powiem, że nie za bardzo układa się współpraca Komendanta z jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Traktuje tych strażaków jakby byli zawodowcami. Ciągle jakieś kontrole. Nie chciałabym tak 
całkowicie zamykać drogi współpracy bo jesteśmy w trakcie przyjmowania jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Beszowej do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego. 
P. Skiba – proponuje 2 tysiące 
P. Kowalska – tak 2 tysiące 
P. Kwiecień – jak nie dajemy Policji to tutaj tez nie dajmy 
P. Wójt – z Policja jest tak, że dostajemy od nich tylko mandaty a od straży to cos dostajemy. 
P. Przew. – padł wniosek żeby dać 2 tysiące, kto jest za tym 
Decyzja rady większością głosów aby dać 2 tysiące. 
P. Wójt – na dowóz dzieci wzięliśmy z rezerwy na te 4 miesiące do końca roku ale okazuje się, że po 
przetargu cena wzrosła do 72,90 zł a była do tej pory 25,12 zł. W związku z tym trzeba będzie dołożyć 
jeszcze 25 tysięcy. 
P. Kowalska – zwrócić uwagę dyrektorom żeby pilnowali aby bilety dostawały te dzieci, które faktycznie 
jeżdżą 
P. Wójt – tak, to już będzie robione skrupulatnie. 
Następnie Pani Wójt przedstawiła pismo w sprawie weryfikacji dróg powodziowych do zrobienia. 
Jednocześnie wyjaśniając, że planuje odpowiedzieć na to pismo, że my jesteśmy przygotowani i prosimy o 
realizację tak jak są zapisane. 
Rada poparła takie rozwiązanie. 
P. Wójt – oświetlenie uliczne jestem umówiona na jutro z panem, który ma robić audyt energetyczny. 
Rozmawiałam z Panem Sierantem, który mi odradzał robienie ledowego oświetlenia. Czy przystępujemy do 
audytu? 
P. Skiba – myślę, że szkoda tych 10 tysięcy 
P. Kowalska – na Pacanowie mają i narzekają na nie i teraz wyłączają o 23. 
P. Wójt – jeśli chodzi o wyłączenia, to jeśli rada zadecyduje wyłączanie to oni będą wyłączać a jak nie to 
będzie się świecić zmierzchowo. Na naszym terenie wyłącza tylko Osiek, Rytwiany wyłączały ale 
zrezygnowały bo nie było oszczędności. Słupy i większa część lamp jest Rejonu Energetycznego i 
musielibyśmy im płacić dzierżawę. 
P. Nogacki – a czy byłaby możliwość wymiany częściowo. 
P. Wójt – chyba nie bo nie osiągniemy normy 
Pani Witek – u nas się bardzo dużo pobudowało i tam trzeba by zrobić oświetlenie – nowe lampy 
P. Kowalska – ale z tego programu nie budowy nowych 
P. Bryk – szkoda by było nie wykorzystać tych pieniędzy jeśli można je pozyskać a rachunki będą mniejsze 
to róbmy i już 
P. Wójt – jeśli chodzi o oszczędności to jeśli będzie na co drugim słupie to będzie oszczędność ale jak 
będzie na każdym to wyjdzie z audytu czy będzie oszczędność. 



P. Golba – nawet jak będzie na każdym to będzie oszczędność o 30% 
P. Wójt – informacje czy będzie oszczędność czy nie będziemy mieć z audytu.   
P. Oleś – zróbmy ten audyt i będziemy wiedzieć 
P. Wójt – jeśli są tak różne głosy co to zmiany oświetlenia to może się okazać, że te 12 tysięcy na audyt 
wydamy daremnie. 
P. Oleś– czy zrobienie audytu wyklucza podwieszenie dodatkowych lamp normalnych 
P. Wójt – nie. Jestem umówiona z panem od audytu, niech przyjdzie tez zastępca Przewodniczącego jest 
związany z elektryką, zna się na tym i wtedy będziemy się zastanawiać co dalej. 
Następna sprawa to jak wiecie część Polski dotknięta jest klęską. Propozycja jest taka żeby zebrać środki 
pieniężne od mieszkańców bo materiałów to nie ma sensu bo to jest za duża odległość. Jest taka gmina w 
powiecie chojnickim, która w 2010 roku przekazała nam dary  o wartości 80 tysięcy złotych. Proponuję żeby 
zebrać właśnie dla tej gminy. 
P. Motyl – proponuję żebyśmy zbierali jak będziemy chodzić za podatkiem 
P. Przew. – trzeba by wcześniej puścić kartki żeby ludzie byli przygotowani. 
P. Wójt – wystosujemy taki apel, jak będzie gotowy to możecie sobie brać i rozpowszechniać w swoich 
miejscowościach. 
Jeszcze jedna wiadomości – przyszło z Echa Dnia o konkursie „ Rolnik Roku” jeśli ktoś by chciał podać 
jakiego rolnika to bardzo proszę do 15 września. 
P. Sekretarz – przypominam, że mija termin składania wniosku o altanki a nikt do tej pory nie zgłosił, że 
chce i gdzie to posadowić. Koszt altanki na bruku to 18 tysięcy, na betonie 16 tysięcy. Ale nie muszą być z 
górnej półki mogą być gorsze. Warunek jest taki, że trzeba być właścicielem gruntu. Pytałem o to już 
wszędzie nawet w Urzędzie Marszałkowskim i nie można tego warunku obejść. 
Będę czytał miejscowości i niech się każdy określi na jakiej działce ma i czy chce. 
Wybrano 9 miejscowości. 
P. Przew. Zapoznał z pismem z Powiatu w sprawie współfinansowania remontu drogi powiatowej w 
Budziskach 
P. Kowalska – dlaczego taka duża kwota 
P. Wójt – dokumentacja obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m, wyłożenie rowów trelinką i jest jeszcze 
pewien odcinek kolektora. 
P. Kozioł – kto ten rów wykopał to niech go zasypie 
P. Gromny – droga była robiona niedawno 
P. Kwiecień – droga Wilkowa Łubnice 2,5 km 400 tysięcy a nie tyle pieniędzy za nie cały kilometr 
P. Skiba – wszyscy radni byli i widzieli jak tam jest niebezpiecznie i trzeba to zrobić 
P. Gromny – szerokość drogi jest taka sama jak wszędzie 
P. Witek – czy nie można by tego zrobić tańszym kosztem 
P. Gromny – w Słupcu była robiona droga Słupiec Tarnowce nie cała miała być skończona i nie ma na to 
środków a w Budziskach się robi ten sam odcinek już 3 raz 
P. Skiba – wszyscy widzieli jak tam jest, tam się nie da wyminąć 
P. Oleś – nam chodziło o bezpieczeństwo, chodzi o dzieci nie mogą jeździć rowerem do szkoły o czym my 
tu rozmawiamy 
P. Adaś – o pieniądzach 
P. Kowalska – ja też mam drogę powiatową i nie jest remontowana co chwila 
P. Bryk – ja też tam byłem i nie słyszałem, że droga jest potrzebna. Droga jest bez jednej dziureczki, może 
jest trochę zwężona, ale znowu ładować tam pieniądze. Jeśli dokładamy do dróg powiatowych to myśmy 
powinni decydować czy dajemy czy nie 
P. Przew. – właśnie taką decyzję mamy podjąć 
P. Bryk – chodzi mi o to, że powinniśmy też decydować na jaką drogę dać, u mnie tez miała być 
dokończona a nie jest 
P. Wójt –  jakby zwrócili się z wnioskiem o dofinansowanie drogi w Beszowej to by był przedstawiony. 
Droga jest ujęta do remontu. 
P. Bryk – była następna komisja  i chyba już nie 
P. Wójt – z tego co wiem to jest 
P. Oleś – my o tej drodze mówimy od dawna, to nie nowa sprawa. Jest możliwość składania wniosków do 
Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych i powiat składa taki wniosek. 
P. Bolon – już nie raz nam zarzucano wykopanie rowów, przecież myśmy nie występowali o te rowy 
P. Bryk – ja dokładnie wiem kto występował 
P. Bolon – przecież tą drogą jeżdżą nie tylko mieszkańcy Budzisk 
P. Bryk – odbieram to tak, że to są Budziska i nie tylko. Droga była robiona w 2009 roku na wniosek 
radnego. 
P. Bolon – czy jest jeszcze w gminie taka droga, żeby było tyle wypadków 
P. Skiba – rowy wykopano, bo było po powodzi zastoisko i trzeba było cos z tym zrobić. Zgłoszono do 
Starostwa, przyjechali, wykopali żeby odwodnić a woda i tak nie popłynęła. Później zostały zrobione barierki 
bo nie było środków na zrobienie tak jak trzeba 



P. Kwiecień – mnie chodzi o to, że ten odcinek kosztuje dużo. Skąd wzięli taką kwotę? Niech sobie sami 
zrobią za taką kwotę. Radny powiatowy mówił, że ma być robiona droga koło Kaplicy. To niech całą zrobią 
za taką kwotę. 
P. Przew. – może niech przedstawią projekt. Nie jest to takie pilne, bo to jest do zaplanowania na przyszły 
rok. 
P. Bryk – dobrze mówisz 
P. Oleś – niech dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawi ten projekt żeby radni byli świadomi co 
będzie robione. 
P. Motyl – ja chciałem zapytać czy czyta ktoś protokoły z sesji bo jak przystanek był dziurawy tak jest. 
Zrobić drogę na górce w Łubnicach, wziąć geodetę, wytyczyć. Rolnicy nie chcą w asfalcie tylko wytyczyć 
gdzie jest i żeby była przejezdna. 
P. Kwiecień – może wreszcie zdecydowalibyśmy się na ograniczenie tonażu 
P. Kawa – kto jest odpowiedzialny za czyszczenie chodników 
P. Wójt – za chodnik odpowiedzialny jest właściciel działki przylegającej 
P. Bryk – a jak nie ma właściciela 
P. Wójt – dam za przykład Orzelec Duży tam są zawsze chodnik utrzymane w odpowiednim stanie nawet 
tam gdzie nie ma właściciela. Panie radny nie ma właściciela mieszkającego ale jego grunt ktoś użytkuje to 
niech czyści chodnik. 
P. Golba – co ze sprawa wycinanie drzew i krzaków przy drogach 
P. Wójt – bardzo proszę żeby jak już raz przedyskutujemy sprawę i ustalimy rozwiązanie problemu to 
trzymać się tego a nie poruszać ciągle tych samych spraw. Było ustalone żeby zgłaszać do Pani Dudek, 
pojedzie, zobaczy i wyśle pismo o wycięcie, dopiero później będziemy działać dalej. 
P. Banach – w imieniu swoim i rolników składam podziękowanie Pani Wójt za zasypanie dołków na drodze 
przy łąkach 
P. Wójt – generalnie remontujemy drogi ale czasami się nie da tak jak w Łubnicach co sołtys mówił. Samo 
wytyczenie to nic nie da. Chciałabym teraz zasypać dołki. Geodetę to wziąć wtedy jak będziemy robić 
generalny remont tej drogi. 
P. Motyl – właściciel zagrodził i nie można przejechać. On to kupił, ktoś go tam zaprowadził pokazał działki i 
on zasadził las. Okazuje się, że nie na swoich działkach. 
  
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 

 


