
PROTOKÓŁ Nr XX/16 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 22 lipca 2016 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 

  

Porządek obrad: 

  

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  

czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice. 

4.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości   

     opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez   

     właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice. 

7.     Podjęcie uchwał budżetowych. 

8.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

9.     Interpelacje i zapytania radnych. 

10.                        Odpowiedzi na interpelacje. 

11.                        Wolne wnioski i informacje 

  

  

Ad. 1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, który 

zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  



P. Przew. – proszę sekretarza o przedstawienie tematu 

P. Sekretarz – zmiana ustawy tzw. śmieciowej uchyliła uchwały wydane na 

podstawie niektórych wcześniejszych przepisów, które z końcem tego miesiąca 

tracą moc i w związku z tym musimy podjąć nowe. Wszystkie uchwały 

śmieciowe przygotowane na dzisiejszą sesję w zasadzie się nie zmieniają ich 

postanowienia są takie same. Wyjątek stanowi regulamin gdzie są wprowadzone 

zmiany kosmetyczne tzn. to co jak pamiętacie uchylili nam, że jest przepisane z 

ustawy to zostało skorygowane. Ustawodawca wprowadził także obowiązek 

uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co zostało 

wykonane a opinie macie załączone do materiałów. 

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały, do której nie wniesiono uwag i 

pytań 

Uchwała Nr XX/90/16 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały, do której nie wniesiono uwag i 

pytań 

Uchwała Nr XX/91/16 

w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 5 

  

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały, do której nie wniesiono uwag i 

pytań 

Uchwała Nr XX/92/16 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 6  

  

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały, do której nie wniesiono uwag i 

pytań 



  

  

  

Uchwała Nr XX/93/16 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 7 

  

P. Skarbnik – zapoznała z treścią projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy 

P. Kozioł – droga w Orzelcu Dużym miała być częściowo zrobiona tylko w 

asfalcie a reszta w kamieniu z czego wynika, że ma być cała w asfalcie 

P. Bryk – czy można tą uchwałę przełożyć na następną sesję 

P. Wójt – nie, bo dostaliśmy promesę i trzeba zrobić przetarg 

P. Klim,czak – była ustalona kolejność i ta droga miała być na końcu i 

częściowo w asfalcie 

P. Oleś – myśmy nie wyrażali zgody na robienie jej w całości w asfalcie i miała 

być na końcu 

P. Wójt – to proszę zastrzeżenia do Urzędu Wojewódzkiego, myśmy wysłali w 

takiej kolejności jak żeście ustalili, w piśmie nie pisze się w jakiej technologii 

chcemy robić. Środków wystarczy na zrobienie całości w asfalcie jak 

zadecydujecie, że robimy część w asfalcie a resztę w kamieniu to tak zrobimy a 

jak zadecydujecie, że nie chcecie tej drogi to środki oddamy 

P. Bryk – jesteśmy postawieni pod murem albo, albo. Co nam każą wybierać a 

później sami decydują, na którą drogę dają 

P. Wójt – ja mam pytanie do radnego dlaczego to radni wybierają drogi, zawsze 

było tak, że ja wybierałam, na Wasz wniosek wybierają radni 

P. Skiba – nie rozumiem dlaczego oni decydują, która droga jest nam potrzebna 

P. Bryk – kto konkretnie decyduje w Urzędzie Marszałkowskim 

P. Wójt – nie w Urzędzie Marszałkowskim tylko w Urzędzie Wojewódzkim, 

dyrektor nazywa się Sułek 

P. Bryk – myśmy ustalili, że część ma być w asfalcie a reszta w kamieniu, kto 

napisał, że w asfalcie 

P. Przew. – nie ma takiego zapisu, oni przeznaczyli środki a jak my zrobimy to 

zależy od nas. Środków wystarczy żeby zrobić całą w asfalcie jak 

zadecydujecie, że tylko część to resztę trzeba będzie zwrócić 

P. Bryk – ale oddać czy zagospodarować 

P. Wójt – kiedyś tak było, że oszczędności można było zagospodarować we 

własnym zakresie, ale teraz oszczędności się zwraca i oni przeznaczają na inne 



zadanie i wcale nie jest powiedziane, że one do nas wrócą mogą iść na inną 

gminę. 

P. Witek – jak dali to trzeba wykorzystać a nie zwracać 

P. Skiba – trzeba pomyśleć jak to zrobić żeby było to ostatni raz w ten sposób, 

niech dają środki a my będziemy decydować, którą drogę i jak robimy 

P. Wójt – dzisiaj jest w Połańcu spotkanie z Wojewodą postaram się w tej 

sprawie porozmawiać 

P. Bryk – jeśli będzie Pani Wójt rozmawiać z Wojewodą to może się zmienić, to 

wnioskuję o podjęcie tej uchwały w późniejszym terminie 

P. Oleś – popieram, też mam nadzieję, że to się zmieni, następna sprawa to  

dokładanie do remontu szkoły w Wilkowej 100 tysięcy, czemu nie w 

Budziskach przecież wnioski były na obydwie 

P. Wójt – nie dokładamy 100 tysięcy, bo nie wiadomo ile wyjdzie po przetargu. 

To samo dotyczy azbestu, to znaczy, że na podstawie kosztorysów 

inwestorskich my musimy do przetargów mieć takie środki a ile będzie 

kosztować to się okaże po przetargu, część środków będzie z Funduszu Ochrony 

Środowiska. 

P. Klimczak – ale tu jest konkretnie podana Wilkowa jedna i druga wymaga 

remontu, ale skąd wiadomo, że Wilkowa a nie Budziska jak Rada jest dzisiaj 

P. Oleś – kiedyś rezygnowaliśmy z remontu na rzecz innych a teraz też nie 

szkoła w Budziskach tylko w Wilkowej 

P. Wójt – rezygnowaliście z remontu remizy i zastał on zrobiony z innych 

środków. W Budziskach w szkole jest bardzo mało dzieci w Wilkowej jest 

więcej, więc wydaje mi się, że lepiej najpierw zrobić Wilkową, tym bardziej, że 

i tak musimy zrobić odwodnienie to by się zrobiło razem 

P. Kowalska – może wziąć pod uwagę ile dzieci uczęszcza, bo te małe szkoły 

same się rozwiążą tak jak w Słupcu 

P. Wójt – termomodernizacja ma być uruchomiona również z środków unijnych 

to może z tego skorzystamy. 

P. Kozioł – może jechać delegacją do Kielc niech nam dadzą na piśmie, że to 

oni ustalili i będzie spokój 

P. Wójt – przecież już dali konkretną drogę na promesie 

P. Skiba – chodzi o to, że musimy zrobić to co oni chcą a nie to co my chcemy, 

to jest niegospodarność 

P. Przew. – jeśli nastawienie jest takie, że Orzelec jest intruzem a jego 

mieszkańcom nie należy się asfalt tylko droga z dołkami to jej nie róbmy tylko 

zwróćmy środki 

P. Klimczak – nie jest intruzem tylko Orzelec Duży był wpisany warunkowo i 

nie cały w asfalcie 

P. Skiba – to jest niedopuszczalne żeby nam narzucano co mamy robić bo to jest 

niegospodarność 

P. Kozioł – najlepiej jechać do Kielc i rozmawiać z nimi żeby dawali nam 

środki a my będziemy decydować co i jak robić 



P. Wójt – możecie jechać do Kielc ale oni też nie decydują bo promesa 

przychodzi z ministerstwa 

P. Przew. – robimy drogi polne w asfalcie np. w Orzelcu Małym z PROW i nikt 

nie wnosił sprzeciwu a jak ma być robiona w Orzelcu Dużym to wszyscy 

przeciw 

P. Bryk – ale droga w Orzelcu Małym prowadzi do drogi na dole 

P. Witek – nie ma się co dochodzić bo najwyżej możemy nie dostać następnym 

razem 

P. Kowalska – o co się kłócić, wybieraliśmy sami drogi, kolejność nawet 

zachowali a jaką kwotę dają to od nas nie zależy 

P. Kozioł – dać delegacje pojedziemy do województwa niech się wytłumaczą 

P. Wójt – co im zarzucicie, jak wszystko jest zgodne było od 2013 do 2015 

podane 3 drogi i na wszystkie dali środki. Z lat 2010-2011 było podane 2 drogi 

Łyczba i Beszowa, pytali o potwierdzenie nazwy drogi w Łyczbie 

prawdopodobnie też dostaniemy promesę. 

P. Dudek – przyniosłam pisma wysłane do województwa po waszym wyborze 

dróg mogę pokazać, życzyli sobie w rozbiciu na drogi uszkodzone w latach 

2010-2011 i w latach późniejszych. Wybraliście 5 dróg z czego 2 były z lat 

2010-2011 i 3 z lat 2013-2015. Do chwili obecnej otrzymaliśmy 2 promesy, 

jedną na 2 drogi tj, Słupiec - Szczebrzusz i Zofiówka – Zalesie, na 3 miejscu był 

Orzelec Duży i teraz dostaliśmy promesę na tą drogę. Nie było promesy na drogi 

z lat wcześniejszych ale ostatnio zwrócili się o potwierdzenie nazwy zadanie na 

drodze w Łyczbie, a jak takie zapytanie dostaję to zazwyczaj później dostajemy 

promesę na to zadanie. 

P. Gromny – kto jest w komisji weryfikującej z gminy 

P. Dudek – ja jeżdżę z Komisją i czasem Sekretarz, raz był Pan Przewodniczący 

P. Gromny – jakby był jeszcze radny np. przewodniczący obu komisji to może 

nie było by tej kłótni 

P. Wójt – następnym razem jak będzie komisja czego wolałabym uniknąć to 

Was powiadomimy i możecie jechać w teren z nimi i pokazać im infrastrukturę 

uszkodzoną w wyniku klęski 

P. Oleś – dzisiaj to już nic nie zrobimy tylko może wcześniej dawać materiały, 

bo ta uchwała dotyczy nie tylko drogi 

P. Skiba – teraz to trzeba to zaklepać a na przyszłość rozmawiać z Wojewodą 

żeby dawali środki bez wskazania drogi. 

P. Przew. – Pan Bryk złożył wniosek formalny żeby przełożyć podjecie uchwały 

na następną sesję, czy ma świadomość, że te środki przepadną 

P. Bryk – tu się nie zgodzę z Przewodniczącym, bo tam nie chodzi tylko o drogę 

P. Wójt – w uchwale są też inne środki 

P. Przew. – przegłosujmy wniosek Pana Bryka o przełożenie podjęcia uchwały 

3 głosy za 

9 głosów przeciw 

3 głosy wstrzymujące się 



W wyniku przeprowadzonego głosowania nie przekładamy podjęcia uchwały w 

związku z tym przejdźmy do głosowania nad uchwałą zmieniająca budżet 

Uchwała Nr XX/94/16 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

9 głosów za 

1 głos przeciw 

5 głosów wstrzymujących się 

  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019  

P. Kwiecień – 10 tysięcy na oczyszczalnie to co to jest 

P. Wójt – oczyszczalnie są na gwarancji i niestety się psują a my musimy je 

remontować i te środki są na części 

Uchwała Nr XX/95/16 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 

2019. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

12 głosów za 

1 głos przeciw  

2 głosy wstrzymujące się 

  

Ad. 8 

  

P. Wójt – odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, 

najprawdopodobniej w IV kwartale będzie nabór wniosków na 

termomodernizację i fotowoltaikę. Uczestniczyłam w uroczystości obchodów 

Złotych Godów par z naszej gminy. Odbyło się spotkanie w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska, w którym uczestniczyłam.  Uczestniczyłam 

również w spotkaniu w Policji na temat pracy policji pod hasłem „Dzielnicowy 

bliżej nas”. Uczestniczyłam w sesji Rady Gminy Połaniec, na której 

podejmowano uchwałę dotyczącą przekazania nam środków na 

współfinansowanie remontu drogi. Ostatnio byłam na zebraniu wiejskim w 

Wolicy dotyczącym nadal piaskowni Pana Treli. 

  

Ad. 9 i 10 

  

Brak interpelacji. 

  

Ad. 11 

  

Pismo w sprawie konkursów ( w załączeniu ) – nie przystępujemy 



Pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie monitoringu lasów ( w załączeniu )  

– informacyjnie 

Pismo My i Świat ( w załączeniu ) – informacyjnie 

I Rajd Dymarkowy ( w załączeniu ) – informacyjnie 

P. Bryk – czy w wyborze tych dróg uczestniczy też Pani Basia 

P. Przew. – tam nikt z Urzędu nie uczestniczy, jeździ się tylko po to żeby 

pokazać drogi a Komisja Weryfikacyjna jest od Wojewody. 

P. Skiba – prosiłbym żeby do Powiatu wysłać pismo o ograniczeniu prędkości 

do 30 km na tym zakręcie w Budziskach 

P. Gromny – pismo do Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie chodników, bo 

ludzie nie czyszczą 

P. Witek – wiem, że na dniach powiat ma czyścić na naszym terenie chodniki 

P. Bryk – pismo o oznakowanie na drodze krajowej o ograniczeniu tonażu na 

drodze powiatowej, na powiatowej znak jest ale jak już skręcą to nie mają się 

jak wycofać i jadą dalej pomimo ograniczenia 

P. Przew. – przedstawił pismo Pana Krali w sprawie bezdomnej suczki. 

Decyzja Rady – brak chętnych do jej przygarnięcia -oddać do schroniska. 

P. Oleś – tak tylko informacyjnie, że w końcu ruszył wykup działek koło Wisły. 

  

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam 

obrady dzisiejszej sesji. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  

Protokołowała: 
 


