
PROTOKÓŁ Nr XXX/17 
z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 29 maja 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 uchwał budżetowych. 
4.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
5.     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. 
6.     Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice. 
7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji  „Programu Rewitalizacji dla Gminy  Łubnice 
na lata 2016-2023” . 
8.     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. 
9.     Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność wójta. 
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. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, do którego Pan Bryk zgłosił 
wniosek o dołożenie po punkcie 8 jeszcze jednego punktu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia 
umowy dzierżawy. Wniosek ten uzasadnił tym, że jest zawarta w roku ubiegłym umowa dzierżawy z 
młodym rolnikiem na 3 lata a żeby mógł uwzględnić ten areał do wniosku dla ,młodego rolnika musi mieć 
dzierżawę minimum na 5 lat czyli do roku 2021. 
Radni jednogłośnie przychylili się do proponowanej zmiany. 
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie zatwierdzono jednogłośnie. 
  
Ad. 2 
  
Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 
  
Ad. 3 
  
P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy 
Nie wniesiono pytań i uwag do uchwały 

Uchwała Nr XXX/133/17 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 4 



  
P. Przew. – na poprzedniej sesji pojęliśmy uchwałę w sprawie sieci szkół dając jej wejście w życie z dniem 
podjęcia o powinno być, że wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania. Taka zmianę przygotowaliśmy 
i teraz poddamy ja pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXX/134/17 
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 5 
  
P. Przew.  – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice 
z dnia 10 kwietnie 2013 roku w sprawie wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 
P. Bryk – sprawa jest oczywista może ktoś to skomentuje 
P. Wójt – uchwała była na obu komisjach omawiana. Jest tak skonstruowana, bo takie są wymogi prawne. 
Kwoty ustalone w 2013 roku nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami. Ustawa zobowiązuje do 
podniesienia opłat. Moim obowiązkiem jest przedstawienie projektu takiej uchwały a rada może ja przyjąć 
bądź odrzucić. 
P. Skiba – jak przyjmiemy to będzie większa opłata 
P. Wójt – tak 
P. Bryk – dla jasności, jakby wszyscy płacili to byśmy się zamknęli 
P. Wójt – zgoda są zaległości ale nie wszystkie są ściągalne nawet przez komornika. Kalkulacja jest 
robiona na podstawie deklaracji. Jak pamiętacie była decyzja żeby nie umarzać należności ani za śmieci 
ani za wodę i nie są umarzane. 
P. Przew. – czy ma ktoś jeszcze pytania , nie widzę wobec czego przegłosujmy 

 Uchwała Nr XXX//17 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnie 2013 roku w sprawie 
wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki takiej opłaty. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
0 głosów za 
14 głosów przeciw 
1 głos wstrzymujący się 
  
Ad. 6 
  
P. Przew.  – przedstawił projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice. 
P. Klimczak – ale myśmy nie dostali takiej uchwały 
P. Przew. – była dawana na posiedzeniu komisji 
P. Kozioł – ja też nie mam 
P. Rogala – mam pytanie czy, ktoś nie dostał protokołu z poprzedniej sesji. 
Odpowiedź - wszyscy otrzymali. 
P. Rogala – na posiedzeniu obu komisji w dniu 27 kwietnia dawałam protokół razem z ta uchwałą 
P. Kozioł – faktycznie jest pod protokołem 
P. Klimczak – jak jesteśmy 3 rok radnymi nigdy nie mieliśmy podane ile i jakie mamy te lokale, czy jest 
możliwość abyśmy taki wykaz dostali 
P. Oleś – myśmy na komisji nie omawiali tej uchwały 
P. Wójt – oczywiście, ze taki wykaz przygotujemy. Jak chcecie przesunąć podejmowanie tej uchwały to nie 
widzę przeszkód. 
P. Bryk – jeśli ta uchwała nie jest konieczna na już to składam  wniosek o przesunięcie na następną sesję. 
A na komisje przygotować to zestawienie co Tomek mówił, przedyskutujemy i dopiero będziemy 
podejmować uchwałę. 
P. Przew. – czy są inne wnioski, nie widzę wobec czego poddaję pod głosowania wniosek radnego Bryka. 
Wniosek – jednogłośnie. 
  
Ad. 7 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia aktualizacji  „Programu Rewitalizacji dla 
Gminy  Łubnice na lata 2016-2023” . 
P. Wójt – zmiany te są wskazane przez Urząd Marszałkowski. Opracowanie programu było finansowane z 
budżetu gminy a po uzyskaniu pozytywnej opinii dostaniemy zwrot poniesionych kosztów. 



Uchwała Nr XXX/135/17 
w sprawie przyjęcia aktualizacji  „Programu Rewitalizacji dla Gminy  Łubnice na lata 2016-2023” . 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
Ad. 8 
  
P. Przew.  – przedstawił projekt 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. 
Do uchwały nie zadano pytań. 

Uchwała Nr XXX/136/17 
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. 9 
  
P. Przew.  – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy 
P. Klimczak – jak długo dzierżawi 
P. Przew. – od 13 maja 2016 roku. Wcześniej dzierżawił ktoś inny ale zrezygnował 
P. Klimczak – jakie jest zdanie radnego 
P. Bryk – chłopak to użytkuje nie stoi odłogiem, uważam za zasadne przedłużenie dzierżawy 

Uchwała Nr XXX/137/17 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu 
obowiązywania umowy dzierżawy 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie 
  
  
Ad. 10 
  
P. Przew.  – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubnice 
P. Bryk – krótka uchwała a skarga była długa. Komisja pracowała ciężko i długo 
P. Skiba – komisja skupiała się na dokumentach. Nie ważne, że ktoś coś słyszał czy widział. Tylko w 
oparciu o dokumenty komisja może sprawdzić. Są wszystkie wyjaśnienia podpięte pod protokół kontroli. 
P. Bryk – znacie moje zdanie najlepiej by było nie rozpatrywać tego anonimu. Proszę o ksero protokołu 
P. Klimczak – jeśli jest to w formie uchwały to dobrze by było odczytać protokół. 
P. Skiba – Komisja Rewizyjna uznaje za zasadne dać ksero protokołu drugiej komisji. 
P. Bryk – składam wniosek o przeczytanie protokołu a swoja drogą dla mnie proszę z kserować. 
Wniosek przegłosowano – jednogłośnie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokołu z kontroli. 
Więcej uwag nie wniesiono. 

Uchwała Nr XXX/138/17 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
12 głosów za 
3 głosy wstrzymujące się 
  
Ad. 11 
  
P. Wójt – uczestniczyłam w posiedzeniach komisji pracujących w tym okresie. Odbył się konkurs z 
udzielania Pierwszej Pomocy, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum. Zawody 
te zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach. 
Zostały podpisane 2 akty notarialne na sprzedaż działki w Borkach.  Przepisy dotyczące obrotu gruntami 
zmieniły się i teraz trzeba dwukrotnie jeździć do notariusza żeby cokolwiek sprzedać. 



Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, radnych i sołtysa z Budzisk w 
sprawie remontu drogi powiatowej Łubnice-Budziska. 
Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Jak wiecie była 
trudna sprawa ze szpitalem, już nawet była przygotowana uchwała o zawieszeniu działalności na 6 tygodni. 
Rada Społeczna doprowadziła do spotkania dyrektora ze strajkującymi pielęgniarkami, był też 
przedstawiciel Narodowego Fundusz Ochrony Zdrowia w Kielcach. Szpital jest bardzo dobrze wyposażony 
ale zawodzi czynnik ludzki. Bardzo dużo osób korzysta ze szpitala w Mielcu i Dąbrowie Tarnowskiej. 
Brałam udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów gdzie były poruszane między innymi sprawy 
bezpieczeństwa i uruchamiania programów ze środków unijnych. 
Odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym był również przedstawiciel ze strony rządzącej. 
Rząd zarzuca stronie samorządowej pewne niedociągnięcia i odwrotnie ( nieterminowe wydawanie 
rozporządzeń i regulaminów) 
P. Bryk – zawsze mówimy, że nie mieszamy polityki do naszych spraw, chodzi mi o wyjazd na 
demonstrację w Warszawie. Kto uczestniczył i jaki to miało cel? 
P. Wójt – uczestniczyłam z przewodniczącym a jaki był cel to na pewno nie polityczny tylko wynikający z 
indywidualnych przekonań. Każda partia czy rząd ma prawo do tego żeby wprowadzać swoje wizje tylko 
niech to robi z przemyśleniem. Reforma oświaty miała być taka super. Jak byłyśmy na spotkaniu z 
Kuratorem zadałam pytanie o łączenie klas. Dostałam odpowiedź, że będzie można łączyć wszystkie klasy 
nawet na przedmioty ścisłe jak polski czy matematyka. Teraz po złożeniu projektów organizacyjnych do 
zaopiniowania przez kuratorium okazuje się, że nie można łączyć klasy pierwszej nawet jak jest tylko 2 
uczniów. Można dopiero klasę druga z trzecią połączyć. Dlatego tez projekty nie dostały opinii pozytywnej. 
Jak ta reforma była przemyślana i jest teraz wprowadzana? W tym celu właśnie byliśmy w Warszawie i 
efekty jakieś są. 
P. Przew. – wszystkie instytucje samorządowe zajmujące się dystrybucją pieniędzy jak, np. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska chcą wcielić do administracji rządowej i centralnie tym zarządzać. 
P. Klimczak – czy wyjazd ten odbył się samochodem służbowym gminy? 
P. Wójt – absolutnie nie jest to prawdą, nie byliśmy samochodem służbowym tylko autokarem. 
P. Klimczak – Pani Wójt zapiera się przynależności do partii a wyjeżdża na demonstrację peowską. 
P. Wójt – nie należałam, nie należę do żadnej partii i chyba się już nie zapiszę. A demonstracja była w 
obronie samorządności i taki był mój cel wyjazdu. 
  
Ad. 12 
  
P. Skiba – prosiłbym żeby z gminy poszło pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
co oni myślą dalej robić z tą Wisłą. Tam już prawie nie ma brzegu. 
P. Gromny – jak już jesteśmy przy Wiśle to mnie chodzi o koszenie wałów. Obiecali, że będą kosić 
wcześniej i do tej pory tego nie zrobili rosną chwasty i rozsiewają się na okoliczne pola. Przygotowałem 
pismo i zdjęcie żeby to wysłać do melioracji od Rady Gminy i Wójta. Sam już wielokrotnie im o tym pisałem 
bez rezultatu, tak jak mówiłem tylko obiecują, że zrobią koszenie z dwu stron i będzie wcześniej. 
P. Kwiecień – chciałem oświadczyć Wysokiej Radzie, że droga w Borkach jest zrobiona, ale jest 
niedokończona bo są dziury w chodniku. 
  
Ad. 13 
  
Brak odpowiedzi na interpelacje. 
  
Ad. 14 
  
P. Przew. – jak wszyscy wiedzą wpłynęło pismo od Pana Rybaka. Treść pisma też wszyscy już znają teraz 
zapoznam z odpowiedzią jaką otrzymał Pan Rybak. 
Nie na wszystkie zarzuty mogła być odpowiedź od rady dlatego tez wystąpiłem do poszczególnych 
jednostek organizacyjnych aby odpowiedział na pytania dotyczące ich działalności. 
Odczytanie. 
P. Bryk – czy o taką kwotę pytał, że z powodziowych ty dostałeś 
P. Przew. – nie, te 100 tys. Zł to chodzi o zakup samochodu służbowego 
P. Bryk – jeśli chodzi o córki to z tych odpowiedzi wynika, że były z wykształceniem wyższym, czy tak? Z 
jakim wykształceniem były zatrudniane. 
P. Przew. Odczytał jeszcze raz odpowiedzi dyrektorów szkół 
P. Bryk – wynika z tego, że z takimi kwalifikacjami były zatrudniane 
P. Klimczak – jeśli chodzi o te odpowiedzi to ta odpowiedź z Budzisk nie jest konkretna bo pisze , że na 
chwilę obecną ma kwalifikacje. Pytanie jest proste, Pan Przewodniczący jest ojcem i powinien wiedzieć czy 
były zatrudniane po liceum czy po studiach. 
P. Przew. – studiów jeszcze nie miały ukończonych 



P. Oleś – tam było też pytanie czy na czyjeś miejsce były zatrudniane. Z tego co wiem Pani Ossolińska 
pracowała w tym czasie i została zwolniona. 
P. Przew. – nie została zwolniona tylko przeszła do Połańca. Można poprosić przecież dyrektorów o 
dokumenty. 
P. Bryk – pytanie proste czy miała studia? Po co dokumenty ściągać. 
P. Przew. – studiów jeszcze nie miała. Czy dyrekcja ma dostarczyć dokumenty kadrowe? 
P. Bryk – bez sensu 
P. Oleś – nie przecież już Pan Przewodniczący wyjaśnił 
P. Wójt – czy zamierzamy coś robić z Lipinami i co byśmy tam robili. Proszę o przemyślenie i podawanie 
propozycji. 
P. Nogacki – pasowałoby coś zrobić, tam są już jakieś drzewa wycięte 
P. Wójt – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych wycinało 
P. Bryk – z jakich pieniędzy by to było robione 
P. Wójt – tego jeszcze nie wiem. Najpierw trzeba się zastanowić co tam chcemy zrobić. Zawsze Rada 
Gminy podejmuje decyzje. W ubiegłej kadencji złożyliśmy wniosek byliśmy na liście rezerwowej ale później 
przesunęliśmy się na listę zasadniczą i można było robić ale rada zadecydowała, że jednak nie będziemy 
robić. Procedura projektowania jest długa bo to jest zabytek i musi być na wszystko zgoda konserwatora. 
Wcześniej jeszcze trzeba zrobić inwentaryzację. Jeśli chodzi o LGD to Pan Sekretarz był na spotkaniu i 
przedstawi co się dowiedział. 
P. Sekretarz ja zebrałem odpowiedzi na zadane na komisjach pytania. Mam odpowiedź na piśmie i tak: 
1) w ramach zapisów naszego LSR o dofinansowanie w ramach konkursu na 
infrastrukturę mogą starać się tylko i wyłącznie osoby prawne 
zarejestrowane w KRS, stowarzyszenia zwykłe niestety nie mogą. Jeżeli 
chodzi o projekty grantowe tutaj również tylko stowarzyszenia 
zarejestrowane w KRS mogą starać się o dotację, dodatkowo wykluczone są 
stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, 
2) zakup budynku i każdej innej nieruchomości nie jest kosztem 
kwalifikowalnym, 
3) kryteria (gdybyśmy chcieli zmienić intensywność pomocy np. z 90% do 
100%) możemy zmienić w każdym momencie, z tym że zmienione kryteria będą 
dotyczyły kolejnych naborów. Należy uwzględnić procedurę zmiany 
kryteriów (podanie zmiany do publicznej wiadomości, konsultacje). 
Na dzień dzisiejszy Połaniec ma robić siłownie zewnętrzne. Osiek jakaś sołtyska znalazła sobie firmę, która 
sfinansuje a później sobie odbierze. Mogą być 2 wnioski na minimum 50 tysięcy zł. 
P. Wójt – najlepiej jeden wniosek a objąć nim kilka miejscowości 
P. Adaś – kiedy będą wykaszane pobocza 
P. Sekretarz – przetarg był w tamtym tygodniu 
P. Nogacki – czemu tak późno 
P. Wójt – kosimy dwukrotnie, jakbyśmy wykosili w kwietniu to teraz trzeba by było kosić drugi raz 
P. Klimczak – wcześniej też było dwukrotnie 
P. Wójt – tak, od ubiegłego roku 
P. Klimczak – wcześniej płaciliśmy 10 tysięcy a teraz 20 tysięcy 
P. Wójt – płaciliśmy 10 tysięcy jak było koszone raz w roku kosiarką rotacyjną. Takie wykaszanie nie 
podobało się rolnikom mającym pola przy drogach. Dlatego od ubiegłego roku kosimy sprzętem 
profesjonalnym i dwukrotnie w ciągu roku to i koszt jest wyższy. 
P. Wróbel – jak już kosi to niech to robi uczciwie 
P. Wójt – przecież wykoszenie potwierdza sołtys albo radny. Jak są uwagi to proszę zgłaszać na bieżąco, 
pojedzie i poprawi. 
P. Kwiecień – prosiłbym za pośrednictwem gminy żeby te pobocza w końcu zrobili przy drodze powiatowej 
P. Wójt – ta droga jest w budowie jak skończą to będzie można wnosić uwagi. 
P. Klimczak – stawiam wniosek żeby zabezpieczyć środki na remonty świetlic wiejskich 
P. Wójt – jeszcze nie spłynęły faktury za te remonty, które są robione. Zobaczymy ile zostanie to może z 
nadwyżki się dołoży bo z LGD nie można skorzystać na te świetlice. 
P. Świerk – co z tą świetlica w Wolicy 
P. Wójt –jak wieś się zgadza żeby gmina przejęła grunt, to trzeba wszcząć odpowiednią procedurę 
P. Świerk – tak, wieś się zgadza. Chodziłam za podatkiem to pytałem i ludzie podpiszą zgodę. 
P. Wójt – tu nie trzeba podpisywać tylko protokół i uchwałę z zebrania wiejskiego. 
P. Banach – w papierach nie ma drogi ale faktycznie droga jest i są tam dołki. Czy gmina nie mogła by dać 
trochę kamienia żeby je zarównać. 
P. Przew. – sprawa ta była poruszana i współwłaściciel stawów powiedział, że nie życzy sobie żeby mu coś 
tam wozić 
P. Wójt – jeśli droga nie jest nasza a właściciel się nie zgadza to rolnicy muszą się zwrócić do sądu o 
ustalenie drogi koniecznej. 
P. Banach – teraz jest jeden właściciel i on się zgadza na zasypanie tych dołków 



P. Przew. – czyli jak się zmieniły poglądy na ta sprawę to niech da oświadczenie, że wyraża zgodę 
P. Motyl – zgłaszam po raz drugi przystanek jeszcze nie jest zrobiony. Chciałem zapytać te drzewa koło 
Króla czyje są 
P. Wójt – drzewa są nasze 
P. Motyl – prosiłbym o usunięcie krzaków tam 
P. Wójt – krzaki to nie wiem czyje są 
P. Nogacki – parkingi przed placem rekreacyjnym zapadają się pasowałoby coś poprawić. 
P. Motyl – i jeszcze chodnik koło Komasary poprawić. 
  
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 

 


