PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 28 grudnia 2017 roku

W sesji udział wzięli wszyscy radni

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Anna Grajko – Wójt Gminy
2. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy
3. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
4. Sołtysi

Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata
2018-2021
5.

Podjęcie uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z
dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Łubnice
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów
budowlanych.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady
Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia

przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
11.

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

12.

Interpelacje i wnioski radnych.

13.

Odpowiedzi na interpelacje.

14.

Wolne wnioski i informacje

UWAGA! W głosowaniu brało udział 14 radnych.

Ad. 1

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Protokół zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 3

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Każdy otrzymał materiały dotyczące budżetu, które były też omawiane na komisjach, czy
ktoś chce zabrać głos w tej sprawie, nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania nad
budżetem.

Uchwała Nr XXXVII/181/17
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
jako załącznik do niniejszego protokołu
11 głosów za
3 głosy wstrzymujące się

Ad. 4

P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej zatwierdzenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021, do której nie zadano pytań i
nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXVII/182/17
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2021.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy. Do projektu
nie zgłoszono uwag i pytań.
Uchwała Nr XXXVII/183/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad.6

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany wzorów informacji i deklaracji
podatkowych. Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.
Uchwała Nr XXXVII/184/17
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015 r. w
sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych
Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.

UWAGA! Od tej chwili w głosowaniu brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/185/17
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 listopada
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych.
jako załącznik do niniejszego protokołu
14 głosów za
1 głos wstrzymujący się

Ad. 8

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.

Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.
Uchwała Nr XXXVII/186/17
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.
Uchwała Nr XXXVII/187/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad
korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 10

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok.
Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.
Uchwała Nr XXXVII/188/17
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 11

P. Wójt – uczestniczyłam z Przewodniczącym w spotkaniu w Połańcu na temat źródeł
geotermalnych. Na terenie naszej gminy by się to nie sprawdziło.
P. Bryk – a na terenie gminy można zrobić odwiert?
P. Wójt – można ale trzeba by kilka odwiertów i infrastrukturę do tego.
Uczestniczyłam w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, na którym było między innymi
spotkanie z przedstawicielami PGE w sprawie dzierżawy słupów. Jak się zmieni ustawa to
i oni zmienia podejście co do odpłatności za dzierżawę przez samorządy słupów. Póki co
życzą sobie 2,50 zł za dzierżawę jednego słupa miesięcznie. Od stycznia ma działać
Spółka Wody Polskie nie wiadomo jeszcze gdzie będziemy podlegać czy pod Sandomierz
czy Dąbrowę Tarnowską. Spółka ta ma nam ustalać cenę wody. Przymiarka jest, że metr
sześcienny ma kosztować od 2,50 do 25,0 zł. ile będzie u nas nie wiadomo. Oprócz tego
maja też ustalać ceny np. za pobór wody do wodociągu czy opłatę za uszczelnienie
podwórka, czyli Ci co mają podwórka wyłożone kostką to będą płacić.
P. Golba – czy za drogi gminne utwardzone też będziemy płacić?
P. Wójt – nie, tylko place. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w którym
uczestniczyłam, a na którym omawiany był projekt budżetu gminy na 2018 rok.
Jako, że był to okres świąteczny w każdej szkole odbywały się jasełka . ze względu na
pokrywanie się dat i godzin nie mogłam brać udziału we wszystkich więc podzieliliśmy się
obowiązkami z Sekretarzem. Ponadto uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym Grupy
Karawaningowej oraz w przekazaniu Światełka Betlejemskiego, które nasi zuchowie i
strażacy przywieźli z granicy ze Słowacją.
Odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP, na którym ustalono terminy zebrań
sprawozdawczych i ustalono plan pracy OSP na przyszły rok.
Odebrana została inwestycja termomodernizacji budynku szkoły w Budziskach.

Ad.12

Brak interpelacji

Ad. 13

Brak odpowiedzi na interpelacje

Ad. 14

P. Wójt – ponieważ na o0statniej sesji padło pytanie o oszczędności w Publicznej Szkole
Podstawowej w Budziskach informuję, że jest 5 godzin mniej.
Następne pytanie dotyczyło ilości uczniów w poprzednim roku szkolnym i w tym. W
stosunku do września 2016 roku liczba dzieci w tym roku we wrześniu zmniejszyła się o
22.
P. Bolon – jak się sprawy mają z odbiorem śmieci na styczeń?
P. Wójt – przetarg się odbył. Zgłosiły się 2 firmy ale cena była zbyt wysoko i
unieważniliśmy go. Ogłosiliśmy następny. Otwarcie ofert już było ceny są trochę niższe ale
nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Jak złożą w terminie dokumenty to
podpisanie umowy będzie 4 stycznia i już tego samego dnia będą zbierać odpady na
części gminy. 2 i 3 stycznia mają rozwozić informację z terminami odbioru i odpowiednie
worki.
P. Bolon – co z opłatami od ludzi?
P. Wójt – w zasadzie ceny wzrosły i powinny tez wzrosnąć opłaty ale to już zależy od
radnych
P. Oleś – duża będzie rozbieżność w tych cenach?
P. wójt – na samej zbiórce różnica jest 40 tysięcy, a jaka będzie różnica w opłatach za
utylizację to nie wiem.
P. Soja – czy na temat ogniw fotowoltaicznych jest cos wiadomo?
P. Wójt – jest złożony wniosek, nie ma jeszcze oceny. Jak dostaniemy środki to będziemy
ogłaszać przetarg. Termin realizacji jest do przyszłego roku.
P. Kozioł – była mowa o gazyfikacji. Może byśmy się zainteresowali tym tematem.
P. Wójt – zainteresowaliśmy się tematem i jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami
firmy, która jest zainteresowana robieniem tej inwestycji. Pan Sekretarz może powiedzieć
więcej na ten temat.

P. Sekretarz – była Pani z firmy z Kielc zainteresowanej tym żeby wejść na teren i robić ale
na zasadzie rynkowej. 15 mb przyłącza kosztowałoby około 2,5 tysiąca zł. za każdy
dodatkowy metr płaci się oddzielnie i nie jest to tanie.
P. Przew. – żeby coś bliżej wiedzieć na ten temat to musielibyśmy się zorientować ile by
było chętnych. Wtedy byśmy zaprosili odpowiednich ludzi i nakreślili by nam ile to by
kosztowało.
P. Wójt – na najbliższą sesję zaprosić Panią żeby orientacyjnie podała ile to będzie
kosztowało dopiero wtedy robić zebrania i zbierać chętnych. Jak teraz zrobicie zebranie to
na pewno padnie pytanie za ile i co odpowiecie?

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

