
PROTOKÓŁ NR X/19 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 27 września 2019 roku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.  

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

2.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy 

3.     Sołtysi 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2023. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki 

Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. 

5. Interpelacje i wnioski radnych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 1 
P. Przew. - otwieram X posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach, witam Panie  

i Panów Radnych, Sołtysów, witam Panią Skarbnik, Pana Sekretarza oraz Panią 

z obsługi rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy  

w Łubnicach jest władna do podejmowania uchwał. 

P. Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

P. Przew. – wnoszę o wprowadzenie jeszcze jednego punktu: podjęcia uchwały 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 3 września 2019 r. na 

uchwałę Rady Gminy Łubnice nr XX/90/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łubnice.  

Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu do 

porządku obrad? 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

P. Przew. - czy jeszcze ktoś chce wprowadzić zmiany do porządku obrad? Nie 

widzę. Wobec tego wprowadzimy ten punkt po punkcie 4. Kto z Pań i Panów 



jest za przyjęciem poprawionego porządku? Bardzo proszę o podniesienie ręki 

do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

 

Porządek z poprawką przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.  

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – bardzo proszę Panią Skarbnik o uzasadnienie do uchwały. 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. 

P. Przew. – są pytania do uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa o opinię uchwały. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – wobec tego jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania.  

  

Uchwały Nr X/61/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 3 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023.  

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. - bardzo proszę P. Skarbnik o objaśnienia. 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

P. Przew. – czy są  pytania? Nie widzę. Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji o opinię. 

P. Gromny – opina pozytywna. 

P. Bąk – Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje. 

P. Przew. – wszystkie uchwały budżetowe były szeroko omawiane na 

komisjach. Wobec czego przechodzimy do głosowania. 

  

Uchwały Nr X/62/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2019-2023  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 

 



Ad. 4 

P. Przew. - podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – proszę Państwa wystąpiliśmy z wnioskiem do Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego o nadanie odznaki dla Pani Wójt i przedstawię 

uzasadnienie. 

P. Przewodniczący odczytał uzasadnienie do wmiosku. 

P. Przew. – czy są pytania? Nie widzę. Temat też był omawiany na komisjach. 

Pan Przewodniczący jaka jest opinia? 

P. Gromny – pozytywna. 

P. Przew. – Pani Przewodnicząca. 

P. Bąk – też opinia pozytywna. 

P. Przew. – powiem szczerze, że nagroda byłaby słuszna, według nas na pewno,  

zobaczymy jak według komisji Sejmiku Wojewódzkiego. Myślę, że będzie 

pozytywna, mam nadzieję. Przechodzimy do głosowania. 

 

Uchwały Nr X/63/19 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki 

Honorowej Województwa Świętokrzyskiego 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Staszowie z dnia 3 września 2019 r. na uchwałę Rady Gminy 

Łubnice nr XX/90/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice.   

P. Przew. - prosiłbym P. Sekretarza o uzasadnienie. 

P. Sekretarz – Państwo dostali uzasadnienie do uchwały. Jest to taka drobna 

rzecz. Prokurator dochodzi do wniosku, że sprawa utrzymania zwierząt jest  

w ustawie o zwierzętach i że tam jest ten zapis zrobiony. My motywujemy to  

w uzasadnieniu tym, że ta uchwała, która reguluje te sprawy na naszym terenie 

nie zmienia nic w tym wszystkim, a jeszcze bardziej przybliża mieszkańcom jak 

mają się zachowywać ze zwierzętami. Tak jak tu jest napisane jak Państwo 

sobie przeczytacie to ktoś może nawet mieć wyszkolonego psa ale w różnych 

momentach może różnie się zachować i tu jest zapisane, że psy powinny być 

wyprowadzane na smyczy a psy groźne powinny być w kagańcu. Nie zmienia to 

nic, my wystąpiliśmy o to do Sądu Administracyjnego żeby to oskarżenie 

wycofać uznać jako nie uzasadnione. 

P. Przew. – czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. 

 



Uchwały Nr X/64/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie  

z dnia 3 września 2019 r. na uchwałę Rady Gminy Łubnice nr XX/90/16 z dnia 

22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Łubnice   

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 

Brak interpelacji i wniosków radnych. 

 

Ad. 13 

Brak odpowiedzi na interpelacje. 

 

Ad. 14 

P. Przew. – czy mają Państwo jakieś sprawy? 

P. Sekretarz – chciałem poinformować, że w tej chwili Panie z urzędu są  

w Urzędzie Wojewódzkim żeby odebrać te wszystkie protokoły, które były 

sporządzone przez komisję i w przyszłym tygodniu wszyscy zainteresowani 

którzy mają spisane protokoły będą informowani o odbiorze protokołu. 

P. Kowalska – u nas najprawdopodobniej będą przyjmowane wnioski od  

3 października. Wnioski będą na stronie bliżej 3. 

P. Sekretarz – tak jak już zostało ogłoszone pomoc będzie na wszystkie kwestie 

żywiołowe, natomiast tak jak mówię nasza rola się kończy na przekazaniu 

protokołów i dalsza część należy do agencji. 

P. Kowalska – wniosek wraz z protokołem składa się do agencji. 

P. Bolon – wnioski będą w gminie? 

P. Kowalska – wnioski będą na stronie agencji, na razie ich jeszcze nie ma. 

P. Przew. – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego dziękuje bardzo 

wszystkim za przybycie. Zamykam X posiedzenie Rady Gminy Łubnice. 

 

Sesja trwała 34 minuty. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Ewelina Imiołek Marian Komasara 

 

 

 


