
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 30 listopada 2017 roku

 
W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny nieusprawiedliwiony.

 
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 protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.     Podjęcie uchwał budżetowych.
4.     Podjęcie uchwał podatkowych.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  i Systemu Pieczy 
Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2017-2020.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łubnice na lata 2016-
2023”.
10.                       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.                       Interpelacje i wnioski radnych.
12.                       Odpowiedzi na interpelacje.
13.                       Wolne wnioski i informacje

 
Ad. 1

 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 
Ad. 2

 
P. Skiba – na poprzedniej sesji zwyczajnej ja mówiłem o 2 drogach. Zapis w protokole jest ale poprawnie jest jedna 
droga ta od Tkacz  a druga to Żołnierówka. Tam jest 50 hektarów dobrej użytkowanej gleby i rolnicy nie mogą dojechać.
Protokoły zatwierdzono jednogłośnie.

 
Ad. 3

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy. Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXVI/173/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

 
Ad. 4



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej ustalenia stawki podatku rolnego oraz opinię Izby Rolniczej do 
projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXVI/174/17
w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany  uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i 
od środków transportowych. Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXVI/175/17
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w 
podatkach od nieruchomości i środków transportowych

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

 
Ad. 5

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.
P. Bryk – czego dotyczy ta zmiana?
P. Przew. – dodano pkt 12 w paragrafie 4. Jest to nowe zadanie dla Os\środka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XXXVI/176/17
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 
 
 
Ad. 6

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych. Do projektu nie zgłoszono uwag i pytań.

Uchwała Nr XXXVI/177/17
w sprawie  ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 
 
Ad. 7

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  i Systemu 
Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2017-2020. 
P. Kwiecień  - gminny zespół interdyscyplinarny kto to jest i gdzie?
P. Sekretarz – w skład wchodzą osoby z różnych środowisk np. ośrodek zdrowia czy policja. Taki zespól działa przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej.
P. Kwiecień – czy punkt terapeutyczny jest u nas?
P. Wójt – tak. Jest raz w tygodniu pomoc terapeutyczna, przyjeżdża Pani psycholog i każdy może skorzystać z pomocy.
P. Kwiecień – rodziny zastępcze ile i jakie mamy?
P. Wójt – mamy 3 rodziny zastępcze. Nazwisk to ja nie podam ale mogę podać miejscowości. Są to Łubnice, Orzelec 
Duży i Przeczów.
P. Przew. – czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec czego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr XXXVI/178/17
w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata
2017-2020. 
jako załącznik do niniejszego protokołu



Podjęta jednogłośnie.

 
Ad. 8

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice. 
P. Kwiecień – mamy podjąć uchwałę co do kolorystyki a w tej chwili dostajemy same żółte worki. Na szkło powinny być 
pojemniki, bo w workach się tłucze. 
P. Wójt – kolorystyka jest określona rozporządzeniem ministra i jest ujednolicona na terenie całego kraju. Szkło, że się 
potłucze to nic bo i tak jest  tłuczone. Jeśli jest potrzeba uświadamiania mieszkańców to proszę zgłaszać do gminy i 
pracownik zajmujący się odpadami dojedzie i wytłumaczy jak należy segregować. Kończy nam się ciężka współpraca z 
firmą odbierającą aktualnie odpady. Będzie przetarg. Są poczynione działania prawne żeby ta firma mogła być 
wykluczona z postępowania prztargowego. Nie wiadomo kto będzie odbierał po nowym roku. Są głosy, że najlepiej żeby 
to była firma ze Staszowa ale nie wiadomo czy będzie tańsza.
P. Kwiecień – jest taki zapis zużyte opony, czy wszystkie?
P. Wójt – to zależy od radnych. Jak ustalicie, że zbieramy wszystkie odpady nie tylko komunalne, to będziemy zbierać 
wszystkie. Opona od ciągnika czy innej maszyny nie jest odpadem komunalnym. Zbierając wszystkie to nie oszukujmy 
się te 4 zł opłaty nie wystarczy aby pokryć koszty zagospodarowania odpadów.
P. Kwiecień – ten zapis na temat psów kto ma egzekwować?
P. Wójt – psy mamy pańskie i bezpańskie. Jeśli ktoś wypuszcza swojego psa to zgłasza się na Policję i oni karają 
mandatem.
Psy bezpańskie stale te same osoby zgłaszają. Opracowujemy zasady postepowania z bezpańskimi psami. 
Każdorazowe odstawienie psa do schroniska to koszt około 2 tysięcy. My możemy to robić ale trzeba odpowiednią kwotę
przeznaczyć w budżecie gminy na ten cel.
P. Paruch – najlepiej by było zaczipować w całej Polsce.
P. Wójt – myśmy na konwencie podejmowali ten temat, nawet deklarowaliśmy pomoc finansową jako samorządy ale jest 
to decyzja niepopularna i do podjęcia na szczeblu parlamentarnym.
P. Bryk – niektóre gminy organizują takie akcje, że właściciel dopłaca tylko część, chodzi o sterylizację psów i kotów.
P. Wójt – jeśli chodzi o bezpańskie psy to my to robimy. Natomiast jeśli chodzi o zwierzaki mające właścicieli to są różne 
fundacje, które się tym zajmują. My musimy do tego dopłacić a jak ogłosimy coś takiego to może być bardzo dużo 
chętnych.
P. Przew. – czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec czego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr XXXVI/179/17
w sprawie  zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

 
Ad. 9

 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łubnice na lata 2016-
2023”.
P. Skiba – myśmy na Komisji Rewizyjnej nie dyskutowali nad ta uchwałą. Jeśli można to przesunąć to proponuję 
przesunąć jej podjęcie na następną sesję. Tyle środków wywalać na jedna miejscowość, przecież jest w gminie 19 
miejscowości.
P. Kwiecień – skąd takie kwoty np. oświetlenie uliczne remont całego mniej będzie kosztował niż dobudowa kawałka?
P. Bryk – popieram wniosek o przesunięcie na następną sesję
P. Wójt – jak pamiętacie była sprawa składania wniosku i było to omawiane i na komisjach i na sesji. Za waszym 
przyzwoleniem przygotowywaliśmy dokumenty do złożenia wniosku, które niestety kosztują. Ta aktualizacji to jest 
dostosowanie programu do złożonego wniosku. Było to dokładnie omawiane na Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i 
Rolnictwa natomiast Komisja Rewizyjna może to przedyskutować dzisiaj. Jest złożony wniosek. Nie wiadomo czy 
przejdzie czy nie. Zawsze też możemy się wycofać. Jak pamiętacie w poprzedniej kadencji też był złożony wniosek a 
później powiedzieliście, że nas na to nie stać i nie robimy. Tak też może być teraz.
P. Skiba – będzie się można wycofać z robienia tych inwestycji?
P. Wójt – tak. Procedura jest taka, że najpierw podpisujemy pre-umowę, która określa warunki. Wtedy się można 
zastanawiać czy nam to odpowiada i czy robimy. Jeśli chodzi o koszty oświetlenia to przy remoncie istniejącego jest tylko
wymiana żarówek a budowa linii jest koło krajówki i w Lipinach i dlatego koszt jest większy.



P. Oleś -  kwoty w tabelce to jakaś firma robiła?
P. Rogala – tak. Tabelkę robiła firma opracowująca nam Program Rewitalizacji. Natomiast kwoty są wpisane na 
podstawie wstępnych kosztorysów.
P. Oleś – firma za odpłatnością?
P. Wójt – tak. Zawsze do każdej inwestycji robi się studium wykonalności i za to się płaci. Dlatego też przed 
przystąpieniem do opracowywania wniosku pytałam czy przystępujemy do konkursu i składamy wniosek, bo to wiąże się 
z kosztami.
P. Przew. – czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec czego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr XXXVI/180/17
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łubnice na lata 2016-2023”.

jako załącznik do niniejszego protokołu
10 głosów za
4 głosy wstrzymujące się

 
Ad. 10

 
P. Wójt – została w końcu podpisana umowa na zbiórkę odpadów azbestowych. W tej chwili zbiórka jest już zakończona.
Odbyło się spotkanie z Biskupem Frankowskim. Wszyscy radni zostali powiadomieni, niestety bardzo mało wzięło udział.
30 października odebrałam promesę na 3 drogi powodziowe tj. Wolica, budziska i Beszowa. Jest już po przetargu i 
wszystkie drogi zgłoszone na ten rok zostaną wykonane.
Były obchody Święta Niepodległości. Przemarsz przez Łubnice oraz akademia w Centrum Kultury. Niestety uczestnictwo
radnych i sołtysów znów było bardzo znikome. Podpisywałyśmy z Panią Skarbnik aneksy na drogi robione z PROW. 
Termomodernizacja szkoły w Budziskach jest już na ukończeniu. Droga w lesie jest robiona. Na wykonanie dróg 
powodziowych firmy zaczynają zwozić sprzęt, tak że myślę, iż zdążymy je zrobić.
P. Skiba – wnioskowałbym żeby był lepszy nadzór nad wykonaniem dróg. Płacimy ciężkie pieniądze, jak ktoś się 
podejmuje to niechże to zrobi dobrze.
P. Bryk – jak ktoś się podejmuje wykonać zgodnie z projektem to niech tak robi a inspektora nadzoru trzeba uczulić i 
niech pilnuje.

 
Ad. 11 i 12
Brak interpelacji i odpowiedzi.

 
Ad. 13

 
P. Kwiecień – na początku roku była dyskusja jak zrobić żeby wszystkich podzielić koparką. Jak wy to widzicie teraz?
P. Nogacki – co z Białoruśką
P. Przew. – Białoruśka jest uruchomiona, dzisiaj ma mieć robiony przegląd
P. Kwiecień – na początku była mowa, że operator jest w wojsku. Wrócił z wojska i nadal jest niezrobione. Nie mogę się 
dogadać z pracownikiem.
P. Sekretarz – są awarie na wodociągu. Było ustalone, że najpierw robi awarie a jak ma coś wolnego dopiero przy 
drogach. Wcześniej robił przy rozbiórce starych studni.
P. Kwiecień – parę dołków zasypać to nie potrzeba znowu tak dużo czasu. Robimy drogi do pól a to jest droga łącząca 
dwie miejscowości powinna być zrobiona w pierwszej kolejności
P. Wójt – jeśli ktoś z zewnątrz by się temu przysłuchał to by pomyślał, że ludzie chodzą po kolana w błocie. Przed chwilą 
radny Skiba mówił o ważności drogi dojazdowej do pól na Żołnierówce teraz radny Kwiecień mówi, że nie do pól tylko 
miedzy miejscowościami. Wszystkie drogi są potrzebne ale nie można ich wykonać w ciągu jednego roku. Odnosząc się 
do tej drogi w Borkach to ta część jest na gruntach PKP dlatego nie była robiona. Czekaliśmy na wyjaśnienie co z tymi 
gruntami, czy będziemy je przejmować. Teraz robi koparka w lesie bo tam mieszkają ludzie a drogą nie da się nawet 
przejść nie mówiąc o przejechaniu. Żeby można było zawieść tam rumoszu czy kamienia trzeba ją odwodnić i dlatego w 
tej chwili są tam kopane rowy.  
P. Kwiecień  - ja to wszystko rozumiem ale teraz słyszę, że ważniejsze są Lipiny
P. Wójt – w zeszłym roku była robiona droga z jednej strony w Borkach w tym roku z PROW w druga stronę. I tu 
zgadzam się z radnym Skibą miejscowości w gminie mamy 19 a nie tylko Borki.
P. Kwiecień – podzielić dni pracy koparki na poszczególne miejscowości i wtedy będzie sprawiedliwie
P. Wójt – i czy potrzeba czy nie to koparka jest w danej miejscowości
P. Kozioł – a jak wtedy wypadnie awaria na wodociągu to dzień przysługujący danej miejscowości przepada?
P. Kwiecień – to wystarczy trochę dobrej woli ze strony pracowników i wszystko da się zrobić



P. Sekretarz – jest awaria na wodociągu i trochę z tym schodzi. Wczoraj mieli szybciutko wymienić 2 zasuwy a później 
miał jechać na drogę w lesie. Jedną wymienili szybko ale z drugą są problemy i nie wiadomo czy dzisiaj zdążą zrobić.
P. Kwiecień – kopią w lesie rowy a droga jest tak wąska, że jak robi koparka to samochód już nie przejedzie, po co te 
rowy?
P. Wójt – najlepiej żeby koparką stamtąd zjechał i przejechał na Borki a tam niech się ludzie topią. Wchodzą z robotami 
na drogi powodziowe. Zanim wejdą trzeba było powymieniać przepusty pod nimi, które nie były uznane za zniszczone i 
musimy je wymienić we własnym zakresie.
P. Skiba – na Żołnierowce jest 50 ha dobrej ziemi użytkowanej i ludzie się upominają o drogę od dawna. Ja nie mówię, 
że musi być już ale zgłaszałem ją na wiosnę. Droga ta jest też ważna żeby można było dojechać do tych pól.
P. Wójt – ja nigdy jeszcze nie powiedziałam, że droga jest nie potrzebna. Wszystkie drogi są potrzebne. Możemy robić 
drogi oczywiście nie czekając na środki z zewnątrz z własnych środków. Tylko czy to by była gospodarność? Myślę, że 
wszystko będzie zrobione tylko nie wszystko na raz.
P. Golba – może by Białoruś dać na wodociąg a ta druga koparkę na drogi?
P. Sekretarz – po to żeśmy kupowali nowa koparkę, że Białoruś się nie nadaje. Technicznie nie spełnia wymogów do 
napraw wodociągu i niejednokrotnie groziło to zasypaniem ludzi w wykopie.
P. Oleś – chciałam zapytać czy wiadomo już czyj jest ten odcinek drogi pomiędzy zrobioną przez meliorację a gminę
P. Wójt – nie jest do końca wyjaśnione. Prosiłabym żebyście zostali po sesji to jeszcze porozmawiamy na ten temat.
P. Bolon zrównać pobocza przy drogach z jezdnią bo się podniosły i nie ma odpływu.

 
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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