PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 17 października 2017 roku

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecnych nieusprawiedliwionych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
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
2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranej radnej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łubnice do partnerstwa na rzecz
realizacji projektu pn. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości
Łubnice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego
komunalizacji.
8. Podjęcie uchwał budżetowych.
9. Podjęcie uchwał oświatowych.
10.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2016/2017.
11.
12.
13.
14.
15.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i informacje

Ad. 1
P. Przew. – otwarł sesje i przywitał wszystkich uczestników.
Ad. 2
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze nowo wybranej radnej.
P. Przew. – potwierdzenie woli złożenia ślubowania następuję słowem „Ślubuję” można dodatkowo wypowiedzieć
formułę „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę wszystkich o powstanie.
Odczytam rotę ślubowania.

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 z
późniejszymi zmianami)

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Dziękuję za złożenie ślubowania.

Ad. 3

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu nastąpiło następującą ilością głosów:
12 głosów za
1 głos wstrzymujący się
Ad. 5
P. Przew. – jak wiecie po wyborze Pana Kwietnia na zastępcę przewodniczącego rady gminy, trzeba było go odwołać
ze składu komisji rewizyjnej. W tej chwili brakuje jednego członka w składzie tej komisji. W związku z czym moje pytanie
skierowane jest do nowej radnej czy wyraża zgodę na pracę w komisji rewizyjnej?
P. Bąk – tak wyrażam zgodę
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej, do której nikt nie wniósł pytań i
uwag
Uchwała Nr XXXIV/159/17
w sprawie zmiany uchwały 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.
Ad. 6
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia z Powiatem Staszowskim. Do projektu
uchwały nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/160/17
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łubnice do partnerstwa na rzecz realizacji projektu
pn. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6
Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 7
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej powołania komisji inwentaryzacyjnej. . Do projektu uchwały nie
wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/161/17
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji
jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.
Ad. 8
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
P. Klimczak- w dziale 900 oświetlenie uliczne to jest do końca roku na remonty
P. Wójt – nie tylko. Także na zapłatę za energię.
P. Klimczak – czy wiadomo jaka jest kwota za energię
P. Skarbnik – rachunki przychodzą i płacimy ale nie jesteśmy w stanie wyliczyć ile jeszcze będzie potrzebne. Tak samo
jak nie wyliczymy nigdy dokładnie do planu budżetu, przyjmujemy koszt przewidywany a wciągu roku się koryguje. W tej
chwili wyliczyliśmy, że tyle może do końca roku wystarczy.
Więcej pytań nie zadano.
Uchwała Nr XXXIV/162/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
P. Klimczak – jest zapis z przeznaczeniem na projekt w Budziskach, czy te środki wpłynęły do budżetu gminy?
P. Skarbnik – tak, wpłynęły na nasze konto.
Uchwała Nr XXXIV/163/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2020.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 9
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej w Budziskach. Do projektu
uchwały nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/164/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Budziskach
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej w Gacach Słupieckich. Do
projektu uchwały nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/165/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Gacach Słupieckich
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej w Łubnicach. Do projektu
uchwały nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/166/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.
Wojciecha Skuzy w Łubnicach
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej w Wilkowej . Do projektu
uchwały nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/167/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Wilkowej jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej łączenia różnego rodzaju pensum nauczyciela. Do projektu uchwały
nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/168/17
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej obniżenia pensum dla nauczycieli funkcyjnych. Do projektu uchwały
nie wniesiono pytań i uwag.
Uchwała Nr XXXIV/169/17
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 10
P. Wójt – tak jak w każdym roku do końca października mam obowiązek przedstawić Państwu stan realizacji zadań
oświatowych. Ten rok jest szczególny bo jest wprowadzana reforma oświaty. Aktualnie mamy 4 szkoły podstawowe z
oddziałami przedszkolnymi i 2 klasy gimnazjum włączone do szkoły podstawowej. W tym roku egzaminu na koniec klasy
VI nie było. Natomiast gimnazjum na końcowym egzaminie wypadło dobrze.
Wyniki egzaminów w % przedstawiały się następująco:

Przedmiot
Historia i WOS
j.polski
Przedmioty przyrodnicze
Matematyka
j.angielski - podstawowy
j.angielski - rozszerzony

Kraj
59
69
52
47
67
49

Województwo
58
69
52
44
66
46

Powiat
58
68
51
45
64
45,7

Gmina
67,1
72,2
56
51,5
55
36,4

Nie wiem jak będzie z funkcjonowaniem szkół. Trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć cokolwiek na temat finansowania
szkół. Małe szkoły miały być inaczej finansowane ale się okazuje, że jeszcze mniejsza jest subwencja niż w roku
ubiegłym.
We wszystkich szkołach mamy oddziały przedszkolne. W Łubnicach są 2 oddziały z dziećmi od 3-6 lat. W Budziskach
też są w tej chwili 2 oddziały. W nowo powstałym przyjmują dzieci od 2,5 roku.
Na pewno wydatki z budżetu gminy na oświatę trzeba będzie ponieść duże. Trzeba doposażyć szkoły bo jak zostały
utworzone klasy VII a na przyszły rok i VIII to brakuje w każdej szkole odpowiednich pracowni np. do fizyki czy chemii. W
tej chwili jest robiona termomodernizacja szkoły w Budziskach. Stan techniczny szkół jest dobry.
P. Bryk – wygląda na to, że dzieci mamy zdolne. Niepokojąco wygląda język angielski. Warto byłoby się temu przyjrzeć,
zwłaszcza że w ubiegłych latach tez ten przedmiot wypadał gorzej. Co się tyczy finansowania to może by gdzieś pisał,
że obiecywali dać więcej a dali mniej.
P. Klimczak – czy subwencja zmniejszyła się ze względu na liczbę uczniów? Czy jest wyliczone ile dzieci było a ile jest?
P. Wójt – Wyliczone nie ma ale jak radni sobie życzą to możemy przedstawić jaka jest liczba uczniów w poszczególnych
szkołach. Subwencja zależy od wielu czynników. Jest specjalny wzór, który możemy udostępnić jeśli ktoś byłby
zainteresowany. Niewątpliwie liczba uczniów gra dużą rolę w tym algorytmie.

Ad. 11

P. Przew. – wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Analizując je nie stwierdziłem uchybień w ich
treści. Zgodnie z przepisami prawa jedno oświadczenie odsyłamy do Urzędu Skarbowego celem dokonania analizy
przez nich. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego odpowiedzi. Pewnie jak co roku dostaniemy ją w
listopadzie. Jak dotrze odpowiedź to wam ją przedstawię na sesji czy na komisjach.
Ad. 12
P. Wójt – Odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów. Na takich konwentach zajmujemy wspólne stanowisko w różnych
sprawach. Miedzy innymi występowaliśmy, w sprawie finansowania szkół. Jak również w sprawie dzierżawy słupów od
PGE. Niejednokrotnie samorząd budował oświetlenie uliczne, które musiał oddać do rejonu energetycznego a teraz oni
nam je dzierżawią za odpłatnością. Oczywiście jako gmina też możemy wystąpić ze swoim stanowiskiem ale lepiej jak
występuje większe gremium.
Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz we wspólnym posiedzeniu obu komisji.
Odbyło się spotkanie w sprawie odbioru dróg robionych z środków otrzymanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Część już została odebrana i musimy je rozliczać. Pozostałe miały usterki i są do poprawy.
Następne spotkanie było w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, na które dyrektor nie dojechał ze względu na
stan zdrowia. Na spotkaniu była mowa miedzy innymi o usuwaniu azbestu. Jak wiecie złożyliśmy wniosek i nie było
decyzji co dalej. Dopiero po spotkaniu podjęto decyzje i jutro jedziemy z Panią Skarbnik podpisać umowę. Z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są też inne programy, również dla indywidualnych. W formie dotacji lub
kredytów. Trzeba sobie wejść na ich stronę i poszukać odpowiedniego programu.
P. Klimczak – na jakim etapie jest sprawa oczyszczalni? Czy możemy być szczęśliwą gminą bez kanalizacji?
P. Wójt – jesteśmy przygotowani na ogłoszenie przetargu ale się wstrzymujemy. Oferty składane ostatnio na przetargach
na budowę oczyszczalni są o bardzo wysokich cenach. Przeważnie przekraczają wartość kosztorysową o ponad 100%.
Uczestniczyłam w 2 posiedzeniach Lokalnej Grupy Działania.
Na jednym ocenialiśmy wnioski dotyczące małej przedsiębiorczości. Z naszej gminy był jeden z Wilkowej na działalność
wulkanizacyjną i przeszedł. Na drugim ocenialiśmy wnioski od stowarzyszeń u nas altanki i remont świetlicy w Zofiówce,
które zakwalifikował się do dalszego etapu.
W piątek i wczoraj uczestniczyliśmy z przewodniczącym w uroczystościach obchodów święta Edukacji Narodowej.
Również wczoraj było spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie jednostki OSP z
Beszowej. W zasadzie Beszowa jest już w Systemie Ratowniczo Gaśniczym ale trzeba ją jeszcze trochę doposażyć i
przeszkolić dodatkowych strażaków bo mają 7 a trzeba mieć 12 odpowiednio przeszkolonych.
Ad. 13
P. Skiba – co jest z kamieniem? Od wiosny zgłaszam 2 drogi do uzupełnienia i do tej pory nie dostałem kamienia.
P. Wójt – których dróg to dotyczy
P. Skiba - pod wałem do Tkacz i Żołnirówki
P. Klimczak – radny ma rację bo ja też czekam od wiosny. Podobno ten co jest złożony koło cmentarza jest dla mnie ale
trzeba go dowieźć na drogę.
P. Wójt – jak wiecie przez 4 miesiące nie było operatora teraz się robi systematycznie, jak koparka nie jest zajęta na
wodociągu.
P. Oleś – najpierw Pani Dudek mówi, że nie ma operatora a teraz, że nie ma pieniędzy na kamień
P. Wójt – kamienia naprawdę dużo na drogi już poszło. Nikt złośliwie nie robi tak, że nie chce zrobić drogi w Łyczbie,
Budziskach czy Szczebrzuszu tylko trzeba poczekać. Teraz operator jest ale cały czas pracuje na wodociągu, jak ma
chwilę to sukcesywnie robi inne zadania.
P. Sekretarz – jak pamiętacie mieliśmy robić 2 studnie i były na nie zabezpieczone środki w budżecie gminy. Tych
środków na wszystko nie wystarczy dlatego prace rozbiórkowe oczywiście pod nadzorem wykonawcy studni wzięliśmy
na siebie. Koparka jest tam praktycznie potrzeba na okrągło.
P. Kozioł – mamy jeszcze jedna koparkę. Może ją uruchomić?
P. Nogacki – dla potrzeb wodociągu
P. Sekretarz – trzeba się zastanowić czy nie lepiej tą koparkę sprzedać, bo ona jest w takim stanie, że nie wiadomo czy
nią da się coś jeszcze robić.
P. Bryk – tak mówiłem od początku jak kupiliśmy nową, że stara trzeba sprzedać

P. Kozioł – od razu się wyzbywać? Może jeszcze będzie potrzebna?
P. Bryk – ja to bym prosił zwyczajnie o rumosz żeby dołki zasypać. Zaczyna się coś robić . zawiezie się 2 samochody a
reszta zostaje nie skończona.
P. Wójt – tak tego słucham i dochodzę do wniosku, że najlepiej by było żebyście przeznaczyli odpowiednie środki,
ogłosimy przetarg, przyjdzie firma i zrobi drogi tak jak będziecie chcieli. My nie mamy na tyle ludzi żeby robić
profesjonalne remonty dróg. Możemy wykonać tylko doraźne zasypywanie dołków.
P. Oleś – przecież za operatora miał pracować Pan Witek albo miał być zatrudniony na ten okres
P. Wójt – pytałam, czy ktoś ma dobrego operatora, to radny Skiba stwierdził, że na 4 miesiące nie ma co zatrudniać, bo
na taki krótki okres to operator nie zadba odpowiednio o koparkę, zniszczy ją i operator po powrocie z wojska nie będzie
miał na czym pracować. Pan Witek miał zastępować operatora ale tylko w razie awarii.
Ad. 14
Brak odpowiedzi na interpelacje.
Ad. 15
P. Klimczak – mamy na 2017 rok 110 tysięcy na budowę studni – jednej?
P. Sekretarz – 2 studnie, tzw. bistudnie czyli na starych miejscach. koszt by był znacznie większy ale wzięliśmy na siebie
prace rozbiórkowe. Nadzór nad rozbiórką jest po stronie wykonawcy nowych studni. Prac przy rozbiórce jest naprawdę
dużo.
P. Gromny – proszę poruszyć sprawę sprawności przyjmowania zgłoszeń naprawy oświetlenia ulicznego. U nas ostatnio
zgłaszaliśmy, że świeci się w dzień i przyjechali dopiero po 3 dniach.
P. Przew. –sytuacja taka była na całej gminie nie tylko u was.
P. Wójt – chodzi o budowę na obiektach użyteczności publicznej ogniw fotowoltaicznych. Byłoby by to robione wspólnie z
powiatem. Jeśli powiat zdecyduje się składać taki wniosek a chcielibyśmy w to wchodzić to musimy mieć własną
dokumentacje do 15 listopada. W grę wchodziłyby budynki: Stacji Uzdatniania wody, Urzędy Gminy, Centrum Kultury i
Szkół.
P. Oleś – ale Centrum Kultury i Stacji Uzdatniania wody mogłyby być z rewitalizacji, jest większe dofinansowanie.
P. Wójt – czy może być tak, że rozeznanie będę prowadzić. Jeśli powiat byłby zainteresowany to najwyżej zwołamy obie
komisje.
P. Przew. – przeczytał zaproszenie na obchody Święta Niepodległości oraz zapoznał zgromadzonych o wysokości
zebranych środków na pomoc poszkodowanym w wyniku huraganu.
P. Kwiecień – chciałbym się dowiedzieć o świetlice. Projektant chodził i co dalej.
P. Wójt – jesteśmy w tracie prac a o szczegóły proszę pytać w inwestycjach.
P. Przew. – Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Henryka Rogala

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Komasara

