
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 czerwca 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 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
5.     Podjęcie uchwał budżetowych.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice.
7.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8.     Interpelacje i wnioski radnych.
9.     Odpowiedzi na interpelacje.
10.                       Wolne wnioski i informacje.

 
Ad. 1

 
P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, który przyjęto jednogłośnie.

 
Ad. 2

 
P. Kwiecień – proszę o poprawienie w pkt 12 protokołu zapisu „ bo została dziura” na zapis „ są dziury”
Po dokonaniu zmiany zapisu protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 
Ad. 3

 
P. Przew. – przedstawił uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
sprawozdaniach  z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2016 rok wraz z informacja o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Następnie przedstawił projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXI/139/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu
12 głosów za
2 głosy wstrzymujące się

 
Ad. 4

 



P. Przew. – przedstawił uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku 
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2016 rok. Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXI/140/17
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu
12 głosów za
2 głosy wstrzymujące się

 
Ad. 5

 
P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy
Nie wniesiono pytań i uwag do uchwały

Uchwała Nr XXX/141/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie

 
Następnie przedstawił projekt dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020, do którego
nie wniesiono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXX/142/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie

 
Ad.6

 
P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice. Nie wniesiono pytań i uwag do uchwały

Uchwała Nr XXX/143/17
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie

 
Ad. 7

 
P. Wójt – w dniach od 5-10.06 uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym do Portugalii i Hiszpanii ze Stowarzyszenia Wójtów
i Burmistrzów. Oglądaliśmy tam elektrownie słoneczne. Warunki klimatyczne nie są porównywalne bo liczba dni 
słonecznych jest o wiele większa. System też jest inny. Nie ma projektów parasolowych, tylko dają pieniądze robią 
odpowiednie sieci i czerpią z tego. Jest to robione przez regiony odpowiednik województw. Jeśli już mówimy o tych 
sprawach to u nas jest za mały przelicznik z tych projektów zadeklarowanych przez mieszkańców w związku z tym 
poszukujemy gminy, która dołączyłaby do nas żebyśmy mogli złożyć wspólny wniosek
P. Bryk – jeśli nie załapiemy się z kimś to jakie mamy szanse
P. Wójt – żadnych, w ogóle nie będziemy składać wniosku. Jeśli będzie to prawne partnerstwo to odpowiadamy również 
za to co będzie zrobione na terenie inne gminy np. za awarie i tak samo będzie odpowiadała druga gmina za to co 
będzie się działo na terenie naszej gminy.
Odbyło się posiedzenie Zarządu  Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych poświęcone zawodom gminnym i 
organizacji straży. Ponieważ zmieniają się zasady finansowania straży nie będzie dofinansowania z Państwowej Straży 
Pożarnej za udział w akcjach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zawody gminne 
będą 5 sierpnia. 22 czerwca została podpisana pre-umowa na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Powoli 
będziemy przygotowywać się do przetargu. Termon realizacji jest do kwietnia 2019 roku. Uczestniczyłam w posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego. Są duże opóźnienia i mała osiągalność wskaźników.
W piątek jedziemy podpisać umowę na dofinansowanie remontu 4 świetlic.
Odbyło się posiedzenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi



Sp. z o. o. w Rzędowie. Szykują się duże podwyżki. Jest to związane ze zwyżką opłat składowiskowych. Nikt z gmin nie 
chce płacić więcej ale też nie może spółka upaść. Są pozyskane duże środki na uruchomienie linii i trzeba by było je 
zwracać. Zmienia się ustawa i takie opłaty są ustalone, to jest tak samo jak z opłatami za pobór wody.
P. Bryk – gdzie uzyskać informację co do których śmieci dawać
P. Wójt – trzeba dzwonić do Rzędowa i udzielą dokładnej informacji.

 
Ad. 8

 
P. Klimczak – wnioskujemy o rozebranie budynku starej szkoły w Zofiówce.
P. Adaś – ale do tej szkoły jest też przecież Rejterówka
P. Wróbel – ale weście pod uwagę to, że mieszkańcy Rejterówki też ją stawiali
P. Kawa – możecie przecież pomóc też przy rozbiórce
P. Wróbel – głupich szukacie, my będziemy robić a wy weźmiecie pieniądze
P. Klimczak – ale jakie pieniądze, przecież tu chodzi o uporządkowanie placu
P. Bryk – zaczynamy dyskusję ale ja mam pytanie czyje to jest
P. Wójt – właścicielem jest Gmina, ale jest taki zwyczaj, że pytamy radnych i sołtysa jakie jest ich zdanie i zdanie 
mieszkańców. Zawsze Pan Radny podkreślał, że musimy brać pod uwagę zdanie mieszkańców z miejscowości na 
terenie, której jest położona nieruchomość.
P. Bryk – ten budynek jest przeznaczony do rozbiórki
P. Klimczak – jeszcze nie, ale chcemy uporządkować teren, taka decyzja zapadła na zebraniu mieszkańców Zofiówki
P. Wróbel – cały czas mówię, że do tego budynku mają też prawo mieszkańcy Rejterówki, których na zebraniu nie było
P. Adaś – zrobić wspólne zebranie niech się wypowiedzą również mieszkańcy Rejterówki
P. Klimczak – Pani Sołtys Rejterówki twierdzi, że jest też nasze ale jak coś robimy na tym placu to przychodzą tylko 
mieszkańcy Zofiówki
P. Oleś – czy byli na zebranie zapraszani mieszkańcy Rejterówki
P. Klimczak – nie, bo grunty sa na terenie Zofiówki
P. Przew. – sprawy tutaj nie rozwiążemy, poddamy to pod dyskusja na Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.
P. Klimczak – wnoszę o oznakowanie samochodów służbowych, tak jak mają to firmy.
P. Adaś – ale czy inne gminy maja oznakowane
P. Wójt – ja się z tym nie spotkałam ale jak tak postanowicie to oznakujemy. Przyjeżdżają przecież do nas i z 
województwa, i z powiatu czy innych gmin ale nikt nie ma oznakowania
P. Klimczak –na pytanie, czy w chwili zatrudniania córki Pana Przewodniczącego miały odpowiednie kwalifikacje? Pan 
Przewodniczący odpowiedział „ studiów jeszcze nie miały”. W związku z powyższym wnoszę zapytanie nr 6.
1. Czy była zgoda organu sprawującego nadzór  - Kuratora Oświaty na zatrudnienie ( na każdy rok pracy)?
2. czy Powiatowy Urząd Pracy wydał stosowną opinię o braku zainteresowanych tymże stanowiskiem pracy czy też 
braku osób o stosownych kwalifikacjach?
Według mojej wiedzy te 2 punkty muszą być bezwzględnie spełnione aby można było zatrudnić nauczyciela bez 
kwalifikacji.
P. Przew. – przecież czytałem na poprzedniej sesji odpowiedzi od Dyrektorów szkół i tam było to zawarte.

 
Ad. 9

 
P. Przew. – w związku z interpelacjami wniesionymi na poprzedniej sesji przez Pana Gromnego i Pana Skibę wysłano 
pisma do odpowiednich instytucji. Proszę Pana Sekretarza o zapoznanie z nimi.
P. Sekretarz – przeczytał pismo skierowane do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie 
wykaszania wałów wiślanych oraz odpowiedź na to pismo. Następnie zapoznał z pismem do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie lewego brzegu 
Wisły  przed postępującą erozją. Jednocześnie wyjaśniając, że odpowiedzi na to pismo do chwili obecnej nie 
otrzymaliśmy.

 
Ad. 10

 
P. Skiba – zgłaszałem pęknięcia na drodze powiatowej koło Kaplicy, przyjechali zrobili 3 dołki i pojechali a reszta została
P. Bąk – mówiłem już wiele razy i powtórzę, że odpowiedź dyrekcji była taka, że droga jest do zrobienia cała i nie 
będziemy robili remontów. Załatali tylko te większe dołki.
P. Kozioł – kiedy będzie skończona droga do Wilkowej



P. Bąk – będzie zrobiona, termin jest do października ale z tego co słyszałem będzie przyspieszone jej wykonanie.
P. Kwiecień – w sprawie przekazania działek po PKP, czy coś się dzieje w tym temacie?
P. Wójt – zajmuje się tym Pan Radca Prawny.
P. Bolon – co z tematem drogi po starym wale, mieszkańcy mówią, że rządzi jeden pan
P. Wójt – nie prawda nie rządzi. Zwrócił się adwokat tego Pana z zapytaniem o szerokość działki, na której zlokalizowana
jest droga.
Drogi są robione a termin jest do października i wszystkie do tego termin zostaną zrobione.
P. Bolon – czyli mogę tak mieszkańcom powiedzieć, że droga na pewno będzie zrobiona
P. Nogacki – jest droga dojazdowa do pól ale jest nie przejezdna. Prośba żeby gmina dała pieniądze na geodetę żeby 
wytyczył tą drogę żeby można było ją poprawić.
P. Paruch – jak będzie oczyszczalnia to nitka gdzie będzie najpierw
P. Wójt – w Orzelcu Dużym i Łubnicach. Dokumentacja jest na całość. W zależności gdzie będzie można składać wnioski
o dofinansowanie. Z własnych środków nie będziemy robili.
P. Bryk – wiadomo, że sama oczyszczalnia to nic nie da, bo nawet na uruchomienie to trzeba kawałek nitki. Nie zgadzam
się z tym żeby zaczynać od tych najbliższych, raz zacząć od tych miejscowości na obrzeżach.
P. Bąk – ja mam inną sprawę, jak będzie rozliczane za ścieki, żeby nie było przy wodzie bo musieliby ci co nie maja 
kanalizacji płacić za innych.
P. Kwiecień – czy będziemy korzystać z tych środków na świetlice z Lokalnej Grupy Działania
P. Sekretarz – składają stowarzyszenia i na pewno będzie wniosek
P. Przew. – mam pytanie w finansowaniu straży co się zmieni?
P. Wójt – jednostki będące w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego dostawały środki, które mogły przeznaczyć 
na zakup sprzętu. Teraz muszą składać wniosek i albo dostanę albo nie.
P. Bryk – ostatnio był wypadek na krajówce samochód wjechał do rowu, do którego przyjechało 9 oddziałów straży, 2 
karetki i 2 samochody policyjne
P. Wójt – moim zdaniem to powinna jechać najbliższa jednostka straży i zgłosić czy da sobie radę czy nie.
P. Skiba – już dawno o tym mówiłem, że najpierw wyjeżdża miejscowa straż i na miejscu stwierdza co się stało i ile 
jednostek potrzebnych a nie płacić za udział w akcji tylu ludziom.

 
 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
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