
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 27 lutego 2018 roku

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecnych nieusprawiedliwionych.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Anna Grajko – Wójt Gminy

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3. Sołtysi

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.     Podjęcie uchwały budżetowej.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2018-2022.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice 
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru  metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

8.     Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady 
Gminy Łubnice na 2018 rok.

10.                       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

11.                       Interpelacje i wnioski radnych.



12.                       Odpowiedzi na interpelacje.

13.                       Wolne wnioski i informacje

 

Ad. 1

 

P. Przew. – przedstawił porządek obrad i zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku 
poprzez przeniesienie punktu 7 na pozycję 3 i automatyczne przesunięcie pozostałych 
punktów. Wniosek ten uzasadniam tym, że jak już będzie wiadomo jaka jest opłata to 
wydrukują przelewy i sołtysi będą mogli po sesji zabrać do rozdowania.

Wniosek zatwierdzono jednogłośnie.

Zmieniony porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

 

 

Ad. 2

 

P. Bryk – była mowa o gazyfikacji i prosiłbym o sprecyzowanie czy chodzi o

15 mb linii czy o przyłącze? A także o wyjaśnienie dlaczego nie ma przedstawiciela 
gazownictwa skoro życzeniem radnych było spotkanie z takim przedstawicielem?

P. Sekretarz – Pani z firmy prowadzącej gazyfikację była i tak określiła koszt

15 mb przyłącza około 2,5 tysiąca a dalsze to jest do wyliczenia.

P. Przew. – miała być Pani zaproszona na sesję ale nie mogła przyjechać w tym terminie 
bo miała inne zobowiązania. Postara się na następną sesję przyjechać.

 

Protokół z naniesionymi poprawkami zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad. 3

 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru  metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

P. Golba – czy wiadomo ile będziemy dopłacać jak pozostaniem przy starych cenach?

P. Wójt – jak wiecie mamy nowego odbiorcę. Płaciliśmy 7 tysięcy miesięcznie od nowego 
roku płacimy 10 tysięcy. Ceny na wysypisku w Rzędowie też wzrastają. Koszty z ubiegłego
roku kształtowały się na poziomie 190 tysięcy a koszty wstępne na ten rok 240 tysięcy. 
Moim obowiązkiem jest przedstawić uchwałę zmieniająca opłaty. Nie było jeszcze kontroli 
w tym zakresie i nie wiadomo jak się będą odnosić do tego, że nie podnosimy opłat. 
Musicie też mieć świadomość, że różnicę trzeba będzie pokryć z budżetu gminy.

P. Przew. – czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę wobec czego przejdźmy do 
głosowania.

Za przyjęciem uchwały 1 głos, przeciw 12 głosów.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Nie wniesiono pytań i uwag.

Uchwała Nr XXXVIII/189/18

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

 

 

 

Ad. 5

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2018-2022

Do projektu nie wniesiono uwag i pytań.



Uchwała Nr XXXVIII/190/18

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Łubnice na lata 2018-2022

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice oraz wyjaśnienie 
do podania co będzie uprawiał na tej działce a mianowicie truskawki.

P. Wójt – w tej chwili podejmujecie decyzję na temat przedłużenie umów dzierżawy. Oni to 
już użytkowali. Jeden chce na 3 lata a dwóch dzierżawców na 10 lat. Porozmawiałam z 
Radca Prawnym i podjęliśmy decyzję, że na dłuższy z możliwością wcześniejszego 
wypowiedzenia. Jeden z radnych na komisji podnosił, że było ustalone wydzierżawianie na
3 lata, co nie jest prawdą bo były inne przypadki wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 
lata. Podnosił też sprawę zasiedzenia. Mam opinię Radcy Prawnego w tym temacie i 
zapoznam Wysoką Radę z nią.

         „W związku z udzielonym przez Wójta Gminy Łubnice zapytaniem, czy posiadanie 
gruntu w wieloletniej dzierżawie może prowadzić do zasiedzenia, wyjaśnia się co 
następuje.

         Zgodnie z art. 172 kc w brzmieniu nadanym przez ustawę z 28 lipca 1990 r. o 
zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. nr 55 poz.321), obowiązującym od 1 października 
1990 r. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli 
posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba 
że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

         Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż po upływie lat trzydziestu posiadacz 
nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 
Zasiedzenie to instytucja kodeksu cywilnego, która służy korygowaniu rzeczywistego 
prawa posiadania z istniejącym prawem własności, tzn. sankcjonuje trwający od dłuższego
czasu faktyczny stan posiadania. Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez 
dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby nabywającej w drodze 
zasiedzenia nieruchomość żadnego wynagrodzenia, ani też ekwiwalentu. Zasiedzieć 
można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności. Przez 
zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. 
Możliwe jest nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego. Ze 
sformułowania art. 172 kc wynika, że do nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności 
nieruchomości konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: samoistnego 
posiadania oraz upływu odpowiedniego okresu czasu, którego długotrwałość zależy od 
dobrej lub złej wiary posiadacza. Natomiast dobra wiara posiadacza nie jest samodzielną 



przesłanką nabycia własności nieruchomości tą drogą. Ma tylko takie znaczenie, że skraca
termin zasiedzenia (aktualnie z trzydziestu do dwudziestu lat).

         Z art. 336 kc wynika, że posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto postępuje z 
rzeczą jak właściciel, o czym świadczą okoliczności dostrzegalne dla innych osób, 
wyrażając tym samym wolę wykonywania względem niej prawa własności. Posiadanie 
samoistne jest to takie posiadanie, w którym osoba będąca posiadaczem traktuje siebie 
jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się tak jak właściciel.  

Wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – czyli posiadanie zależne np. 
użytkowanie, najem, dzierżawa nigdy nie doprowadzi do nabycia nieruchomości przez 
zasiedzenie.”

Jest to Państwa decyzja. Będzie to dla nas wskazówka jak postępować, bo będzie się 
szereg umów kończyć.

P. Skiba – ale jak będzie można wyrugować jak założy plantację wieloletnią.

P. Przew. – wyraźnie jest w umowie zapisane, tylko trzeba wypowiedzieć umowę z 
odpowiednim wyprzedzeniem.

P. Oleś – cieszmy się, że w ogóle chce to ktoś użytkować. Jeśli chce założyć plantacje 
truskawek to 3 lata jest za krótko. Co najmniej 5 lat.

P. Gromny – myślę, że nie mamy co się kłócić. Jest jedna chętna wydzierżawmy na 10 lat. 
P. Bryk – po wyjaśnieniu Radcy Prawnego, to jeśli koledzy chce na 10 lat to niech tak 
będzie.

P. Przew. – są dwie propozycje na 10 lat i na 5 lat. Rozumiem, że te propozycje dotyczą 
obydwu zwracających się o wydzierżawienie na 10 lat. W związku z powyższym 
przegłosujmy.

10 lat – 4 głosy za

5 lat – 9 głosów za

Uchwała Nr XXXVIII/191/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

9 głosów za

4 głosy przeciw

 

Ad. 7

 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łubnice.

P. Bąk – w § 9 jest zapis „Gospodarstwo rolne Pani Lidii Kowalskiej położone w 
miejscowości Przeczów 46, 28-232 Łubnice przyjmuje i zapewnia opiekę zwierzętom 
gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Łubnice, które 
w jakikolwiek sposób stały się bezdomne. Szczegółowy sposób postępowania w 
gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta z Gminą”. Co to 
znaczy?

P. Przew. – jest to na wypadek klęski żywiołowej i dotyczy zwierząt gospodarskich. Jest to 
obowiązkowe. Żaden z rolników nie chciał się zgodzić na zawarcie takiej umowy. Janusz 
będąc radnym chciał pomóc w rozwiązaniu tego problemu i podpisał z gminą taką umowę.
Teraz będzie podpisana umowa z jego żoną Lidią na co wyraziła zgodę. Jest to bezpłatnie.

Uchwała Nr XXXVIII/192/18

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 8

 

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa przedstawił 
następujące sprawozdanie:

1.     W minionym 2017 roku odbyło się 14 posiedzeń Komisji, w tym 5 posiedzeń 
wspólnych z Komisją Rewizyjną.

2.     Na w/w posiedzeniach opiniowano, podejmowano i rozpatrywano sprawy przekazane
Komisji przez Radę Gminy oraz członków Komisji. Pracowano nad projektami 70 uchwał.

3.     Na początku 2017 roku podejmowano decyzję w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

4.     Rozpatrywano podania, skargi i wnioski złożone przez mieszkańców gminy oraz 
radnych.

5.     Zapoznano się z różnymi projektami uchwał a szczególnie ze zmianami budżetu i 
wydano opinie w ich sprawie.

6.     Zapoznano się ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz za I 
półrocze 2017 roku.



7.     Rozpatrywano wniosek o utworzenie Przedszkola w Budziskach i podjęto stosowną 
decyzję w tej sprawie.

8.     Organizowano w całej gminie we wszystkich sołectwach zbiórkę finansową dla 
poszkodowanych przez nawałnicę dla powiatu chojnickiego – gmina Brusy – gdzie 
przekazano pomoc finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.

9.     Podejmowano decyzję na temat uchwał podatkowych i określono ich stawki kwotowe.

10.  Przed końcem roku 2017 zapoznano się z budżetem gminy na 2018 rok.

 

P. Skiba Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił następujące sprawozdanie:

Komisja odbyła 16 posiedzeń.

Posiedzenia dotyczyły:

1.      Ustalenia planu pracy komisji na 2017 rok,

2.      Kontroli Ochotniczych Straży Pożarnych,

3.      Kontroli wydatków w dziale oświata,

4.      Kontroli wykonania budżetu gminy za 2016 rok i podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium,

5.      Kontroli wydatków w dziale zaopatrzenia w wodę,

6.      Kontroli działalności Centrum Kultury,

7.      Podjęcia decyzji w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole w 
Budziskach.

8.      Ustalenia ceny wody, wniosków do LGD, bezdomności zwierząt, skargi na pracę 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zmian w budżecie gminy itp.

 

Po za planem na wniosek Pani Wójt za zgodą Rady Gminy przeprowadzono kontrolę 
dotyczącą skargi na pracę Wójta. Wyniki kontroli przedstawiono na jednej z 
wcześniejszych sesji Rady Gminy.

Ponadto komisja odbyła 5 posiedzeń wspólnych z Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i 
Rolnictwa. Na posiedzeniach tych poruszano sprawy: opracowania sieci szkół i gimnazjów
dostosowanej do nowej ustawy Prawo oświatowe, szacowania strat po przymrozkach, 
anonimu jaki wpłynął do Wojewody Świętokrzyskiego, podjęcia decyzji w sprawie realizacji
projektu utworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole w Budziskach, podziału 
nadwyżki budżetowej oraz zapoznania się z projektem budżetu na 2018 rok.



 

Ad. 9

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych 
Komisji Rady Gminy Łubnice na 2018 rok. Do projektu nie wniesiono pytań i uwag.

Uchwała Nr XXXVIII/190/18

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2018 rok.

 

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 10

 

P. Wójt – odbyło się spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane 
w Słupcu. Uczestniczyła w spotkaniu Rady Rynku Pracy, na którym ustalono kierunki 
działania rady na ten rok. Odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania, na którym 
dyskutowaliśmy na temat środków na ten rok. W styczniu w Centrum Kultury odbył się 
konkurs Kolęd i Pastorałek cieszący się coraz większym powodzeniem. W tym roku 
uczestniczyło bardzo dużo osób. Odbyły się posiedzenia podsumowujące rok 2017 w 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz Komendzie Powiatowej Policji.

Uczestniczyłam w Posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa. Odbyły się 
Konwenty, na których poruszano zasady zakupu gazu ziemnego. Omawiane też były 
inwestycje drogowe i współfinansowanie ich. Odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół, na
którym omawialiśmy funkcjonowanie szkół w świetle nowych przepisów. Jak będzie nie 
wiadomo, bo zmienia się Karta Nauczyciela i nie ma dodatków mieszkaniowych 
aczkolwiek piszą, że podwyżki zaplanowane od kwietnia są już ujęte w subwencji. Odbyły 
się sprawozdawcze spotkania w jednostkach OSP. Złożone zostały 2 wnioski o 
doposażenie jednostek OSP. Jeden obejmujący 3 jednostki tj. Budziska , Słupiec i

 

Drugi wniosek dotyczy Łubnic i Beszowej i jest to doposażenie w sprzęt ratujący życie.

Uczestniczyłam z Przewodniczącym w WIKTORIACH gzie nagradzają aktywnych 
przedsiębiorców.



W Rytwianach odbyło się spotkanie Stowarzyszenia FARMA,w którym uczestniczyła, a na 
którym Koło Gospodyń ze Słupca otrzymało wyróżnienie. Odbyło się posiedzenie Rady 
Społecznej Szpitala i tu już nie jest tak dobrze bo wszystkie przetargi niestety idą 30-50%  
w górę w stosunku do projektów. W związku z tym będzie sporo brakowało środków na 
rozbudowę szpitala.

U nas jest podobnie z przetargiem na oczyszczalnie ścieków. Jeden się już odbył został 
unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę. Ogłosiliśmy drugi raz składanie ofert jest 
do jutra. Będą też przetargi na świetlice i altanki.

Uczestniczyłam tez w spotkaniu, na którym zarzucano, że samorządy nie wykorzystują 
środków na gospodarkę ściekową. Niech zmienią warunki korzystania z tych środków to 
ich wykorzystamy.

 

Ad. 11 i 12

 

Brak interpelacji i odpowiedzi.

 

Ad. 13

 

P. Przew. – przedstawił pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
sprawie składania e-wniosków jednocześnie informując, że 7 marca będzie szkolenie w tej
sprawie w Urzędzie Gminy.

Następnie Przewodniczący przedstawił pismo w sprawie konkursu „Sołtys Roku”

Pan Przewodniczący przedstawił pismo w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody 
wyborcze. Rozdano radnym projekty uchwał w tej sprawie.

P. Sekretarz – jest to czas gdzie zawsze ustalaliśmy cenę wody i szło nam to sprawnie. 
Teraz my nie mamy takiego prawa może tylko Rada gminy dofinansować do ceny jaką 
nam ustalą. My mamy złożyć wniosek o ustalenie taryfy. Czy uważacie, że cena powinna 
być dofinansowywana przez gminę czy nie? Bo my składając wniosek musimy napisać czy
będziemy dofinansowywać.

P. Klimczak – ale my na dzień dzisiejszy nie wiemy nic to o czym dyskutujemy?

P. sekretarz – tak ale my wiemy, że cenę wody mamy 2 zł a jak wyjdzie np. 4 zł to czy 
Rada Gminy dołoży

P. Wójt – a czy są znane opłaty do Wód Polskich

P. Sekretarz – nie są znane



P. Wójt – to jak mamy wycenić?

P. Sekretarz – mamy rzetelnie wycenić a jak oni uznają, że źle to dostaniemy decyzje 
odmowną i termin na uzupełnienie.

P. Kwiecień – w listopadzie uchwalaliśmy, że stawki podatku na ten rok mają być na tym 
samym poziomie co w roku 2017. Jak dostałem nakaz płatniczy to się okazało, że podatek
od lasu wzrósł.
P. Wójt – podatek od lasu zależy od ceny drewna jaką ogłosi GUS.

P. Kwiecień – cena zboża też jest podawana przez GUS i Rada gminy obniża a ceny 
drewna nie obniża.

P. Skiba – masz rację, że nie miały być stawki zmieniane

P. Wójt – nie wiem czy cenę drewna można obniżyć zorientuje się to odpowiem.

P. Bolon – kiedy rusza fotowoltaika?

P. Wójt – wniosek został złożony, ocenę formalną przeszedł pozytywnie jest oceniany 
merytorycznie.

P. Klimczak – jest to dobre pytanie bo na stronie ukazała się ogłoszenie jakiejś firmy o 
dofinansowaniu 25%.

P. Wójt – to jest całkiem inna sprawa, nie są to środki europejskie tylko z ochrony 
środowiska.

P. Oleś – dodatkowe wymagania co do osoby zatrudnianej znajomość pozyskiwania 
środków i zamówień publicznych.

P. Sekretarz – najpierw musimy mieć ludzi żeby mieć z czego wybrać.  Pierwszy konkurs –
zgłosiła się jedna osoba bez wymaganych uprawnień. Ogłosiliśmy drugi raz z i zgłosiły się 
2 osoby ale tylko jedna odpowiadała wymaganiom.

P. Golba – czy wiadomo cos na temat eternitu?

P. Wójt – na dzień dzisiejszy nie ma ogłoszonego naboru wniosków. Jeśli będzie to na 
pewno zostaniecie poinformowani.

P. Klimczak – 1 mam dwa pytania.

1. w związku ze zmianą ustawy czy został już wybrany urzędnik wyborczy?

2. w środowisku krążą pogłoski o remoncie szkół, o co to chodzi?

P. Wójt – urzędników wyborczych powołuje szef Krajowego Biura Wyborczego. Nie może 
to być osoba pracująca lub zamieszkująca na terenie danej gminy. Ogłoszenie jest 
zamieszczone na naszej stronie. Kto będzie nie wiemy. Jeśli chodzi o remonty szkół to na 
razie jest wstępne rozeznanie co trzeba by było zrobić i skąd pozyskać środki może z 
subwencji dodatkowej.



P. Motyl – chciałem podziękować za wyremontowanie przystanku i mam pytanie – jak jest 
robiona droga z kamienia to jaki jest okres gwarancji?

P. Wójt – jak jest droga robiona przez firmę to jest gwarancja a jak systemem 
gospodarczym to nie ma gwarancji.

P. Motyl – co jest płacone od metra te 0,30 zł co płacimy od nieruchomości. Inaczej było 
mówione a inaczej jest liczone. Czy nie można tego zlikwidować?

P. Wójt jak sobie ktoś podał metraż tak ma naliczane. Jak pamiętacie była dyskusja na ten 
temat i ustalono, że naliczamy podatek od nieruchomości a nie podnosimy podatku 
rolnego bo tak będzie sprawiedliwiej bo będą płacili nie tylko rolnicy.

 

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


