
PROTOKÓŁ Nr X/15 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 22 lipca 2015 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 wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. 

5.     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. 

6.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje. 

9.     Wolne wnioski i informacje 

  

Ad.1 

  

P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

zatwierdzono jednogłośnie. 

  

Ad. 2 

  

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 3 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Staszowskiemu. 

Do projektu nie wniesiono uwag i pytań. 

Uchwała Nr X/37/15 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 

rok 



P. Klimczak – czy w stosunku do tego co było omawiane na komisji zmieniło się cos 

P. Skarbnik – nie 

P. Bryk – spis eternitu był robiony i znowu się robi, po co wydaje się pieniądze na to 

P. Wójt – muszę Pana Radnego uspokoić, jest to tylko aktualizacja, na którą pozyskaliśmy 

środki w wysokości 12 tysięcy a 3 tysiące od nas. Bez aktualizacji nie moglibyśmy 

pozyskiwać środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak że jest to jak 

najbardziej celowe. 

P. Bryk – ja nie powiedziałem, że jest niecelowe  

P. Wójt – ale ja powiedziałam, że jest celowa aktualizacja 

P. Paruch – uszkodzony dach z eternitu gdzie ma zgłosić 

P. Wójt – jak zgłosił do zabrania na ten rok to mu zabiorą a jak nie to proszę zgłosić do Pani 

Jarzynowej 

Więcej uwag do zmian w budżecie nie zgłoszono. 

Uchwała Nr X/38/15 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2015 – 2018. 

Do projektu nie wniesiono uwag i pytań. 

Uchwała Nr X/39/15 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2018. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 4 

  

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowej wyjaśniając, iż sprawa ta była przedmiotem obrad komisji, które pozytywnie 

zaopiniowały podanie o wydzierżawienie. 

P. Kotlarz – dzierżawca nie ma zaległości podatkowych 

P. Przew. – nie ma 

Uchwała Nr X/40/15 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej  

jako załącznik do niniejszego protokołu 

Podjęta jednogłośnie 

  

Ad. 5 

  

P. Przewodniczący 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. 

P. Golba – o który to przystanek chodzi na Zalesiu 

P. Wójt – o żaden, to będzie nowy przystanek, w poprzedniej uchwale na Zalesiu nie było 

żadnego przystanku a dowożone są dzieci i konieczny jest przystanek. Przewoźnik zwrócił się 

z prośbą o ustalenie przystanku w miejscu skąd zabiera dzieci, bo w dowolnym miejscu jemu 

nie wolno się zatrzymywać. 



Uchwała Nr X/41/15 

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. 6 

  

P. Wójt – od 11 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komitetu Monitorującego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tak jak wcześniej 

informowałam w tym roku w IV kwartale będzie nabór tylko na świetlice. Odbyła się 

ewaluacja szkół podstawowych w Gacach Słupie kich i w Wilkowej, wypadły bardzo dobrze. 

Była kontrola trwałości projektu dotyczącego rozbudowy Centrum Kultury, osiągnęliśmy 

wszystkie wskaźniki, które były założone. 

Uczestniczyłam w zakończeniach roku szkolnego a także w posiedzeniach komisji rady. 

16 lipca odbyło się spotkanie dotyczące regulacji Kanału Strumień i jego dopływów, w 

którym uczestniczyłam, niektórzy z Państwa również w tym spotkaniu uczestniczyli. Są u nas 

mapy i proszę zgłaszać uwagi zarówno swoje jak i mieszkańców, te uwagi będą bardzo cenne, 

to co zgłosicie to my przekażemy do projektanta. Jak już będzie opracowany projekt to też 

będzie wyłożony do wglądu i będzie można jeszcze dodatkowe uwagi wnosić. 

Uczestniczyłam również w zawodach strażackich oraz w zawodach wędkarskich 

zorganizowanych na Żwirowni. Zawody wędkarskie były zorganizowane bardzo sprawnie. 

Odbyła się Biesiada Łubnicka – pogoda nie dopisała ale koszty niestety musimy ponieść. 

Są opracowywane 2 koncepcje ochrony przeciwpowodziowej, nasza gmina nie jest 

przewidziana pod poldery. Wszystkie poldery są usytuowane na terenie gminy Połaniec, na 

terenach niezabudowanych. W naszym przypadku wchodziło by w grę wysiedlenie kilkuset 

gospodarstw, więc byłby to duży koszt ekonomiczny i społeczny. Koncepcje przewidują 

pierwszej kolejności umocnienie wałów a później poldery. 

  

Ad. 7  

  

Nie wniesiono interpelacji i zapytań. 

  

Ad. 8 

  

Pan Przewodniczący przedstawił treść interpelacji i odpowiedzi na nią  

( w załączeniu) 

P. Wójt – wiele gmin praktykuje odsyłanie żeby nie powielać tych informacji. 

P. Skiba – każdy z nas jest radnym z wyboru, każdemu wolno pisać interpelacje, nie 

oszukujmy się te wszystkie pisma odpisuje Radca Prawny lepiej by mieszkańcom pomógł. Od 

tej kadencji dzieje się coś dziwnego tylko pisma i odpowiedzi, nie lepiej usiąść i porozmawiać 

P. Klimczak – ja nie piszę do prawnika tylko do Przewodniczącego lub Pani Wójt. 

P. Skiba – ja nie neguję twoich wystąpień tylko chodzi mi o to żeby nie na piśmie tylko 

rozmawiać, nie zabierać czasu prawnikowi 

P. Oleś – może my się zapoznamy z tym wystąpieniem pokontrolnym i przedyskutujemy na 

komisjach 

P. Wójt – to może ja w skrócie powiem. W wystąpieniu jest 32 punkty i ja do wszystkich się 

doniosłam w odpowiedzi. Największe przewinienie to przesłano PFRON po terminie. Jako 



urząd nie podlegamy składce PFRON ale zatrudnialiśmy rolników po powodzi 2010 roku. 

Była to pomoc państwa dla tych rolników i nikt się nie spodziewał, że od pomocy trzeba 

odprowadzać składki. 

P. Klimczak – pewne rzeczy się minimalizuje, tu nie chodzi o to, że musieliśmy zapłacić 

PFRON tylko dlaczego płaciliśmy odsetki. RIO zarzuca, że przewodniczącą Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Wójt co nie jest zgodne z ustawą od iks lat. 

P. Wójt – jest to nie prawda bo RIO kontroluje co 4 lata i 4 lata temu było zgodne z prawem 

P. Klimczak – czytając to na stronie RIO to byłem zbulwersowany tym, że czytam do 

wiadomości rada i powinniśmy mieć przedstawione a nie mieliśmy 

P. Skiba – masz rację, że jak ma być przedstawione radzie gminy to powinno być, chodzi mi 

tylko o te prawne przepychanki lepiej niech ten prawnik pomoże mieszkańcom 

P. Wójt – wracając do PFRON-u to nie byłoby problemu gdyby ktoś nie doniósł do RIO. 

P. Klimczak – przeczytałem to wystąpienie i dzwoniłem do RIO z pytaniem czy rada powinna 

być z nim zapoznana, dostałem odpowiedź, że tak. Jeśli piszę pisma to z tego względu, że 

jeżdżę spotykam się z mieszkańcami i piszę o ich uwagach. 

P. Bryk – sedno sprawy jest w tym, że tego by nie było gdyby nie dociekliwość Tomka, mam 

pytanie czy w poprzednich kadencjach też był taki obowiązek, bo ja się z taką informacją nie 

spotkałem. 

P. Kwiecień – wiem z doświadczenia, że nie wszyscy czytają materiały na sesję a czepiacie 

się takich informacji. 

P. Bryk – chodzi mi o to żebyśmy byli informowani 

P. Wójt – jest na BIP-ie od 18 maja, dlaczego żeście nie przeczytali do dzisiaj 

P. Przew. – kontrola nie obejmowała Przewodniczącego i Radnych i gdyby trzeba było 

zawiadomić Przewodniczącego Rady do mnie zaprosili na podsumowanie kontroli. Na 

wystąpienie jest też pewna procedura, nie ma do tej pory odpowiedzi z RIO na odpowiedź 

Pani Wójt, tak że procedura nie jest zakończona. 

P. Kwiecień – przeczytałem parę tych zaleceń i wydaje mi się, że my to i tak się nie znamy na 

tych paragrafach 

P. Klimczak – moje pismo było wyraźne dlaczego  nie było przedstawione, teraz będzie 

nagonka i czepianie się. Padło stwierdzenie, że kontrola była nasłana a słyszę też, że 4 lata 

temu była kontrola to chyba nie była nasłana. Jestem szczery i jak będę miał sprawę to będę 

pisał i rozmawiał. 

P. Wójt – kontrola rzeczywiście była kompleksowa. Kontrola obejmowała 2013 rok ale pod 

koniec kontroli ktoś uprzejmie doniósł o PFRON i została przedłużona i sprawdzano 

wcześniejsze lata. Panie Tomku ja z własnego doświadczenia wiem, że więcej się załatwi 

rozmawiając niż pisząc wnioski, bo na wniosek dostanie się odpowiedź a sprawa nie jest 

załatwiona 

P. Przew. – proszę Panią Wójt o przeczytanie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 

P. Wójt – przedstawiła odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (w załączeniu) 

P. Klimczak – powinniśmy mieć takie rzeczy przedstawiane i do tego będę dążył. Rozmawiać 

i owszem ale nauczony doświadczeniem będę pisał, bo to co mam na piśmie to jest ważne. 

  

Ad. 9  

  

P. Wróbel – w ubiegłym roku była na sesji Pani Patrycja Błasiak, która bardzo lubi pieski, czy 

Pani Wójt wydała jej pozwolenie na schronisko 

P. Wójt – Pani Patrycja nie zwracała się o wydanie decyzji o prowadzeniu schroniska, 

natomiast nie ma przepisu, który by mówił ile można trzymać psów na posesji. Jeśli zakłócają 

spokój to proszę zgłaszać na policję 



P. Wróbel – one niby są na podwórku, ale jak wszystkie zaczną szczekać to trudno 

wytrzymać, jest zwarta zabudowa. Druga sprawa to ona nie sprząta swojej posesji, jest 

zarośnięta i brudna 

P. Wójt – nie możemy nikomu nakazać posprzątania jeśli nie są to chwasty, które się 

rozsiewają 

P. Skiba – nie osądzajmy jej bo ona tez dużo dobrego robi dla gminy, ona dużo zrobiła też dla 

sterylizacji psów i kotów. 

  

Informacyjnie pismo z Izby Rolniczej (w załączeniu) 

  

Pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie kandydata na członka Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim 

(w załączeniu). 

Na kandydata wytypowana Pana Janusza Kowalskiego, który wyraził zgodę. 

Pismo z Echa Dnia w sprawie plebiscytu na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich oraz 

Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne (w załączeniu) – odmownie. 

Informacyjnie pismo z Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (w 

załączeniu) 

P. Skiba – byłem na tym spotkaniu 16 lipca ale nikt się nie spytał co z rowami co mają śluzy i 

wpływają do Kanału Strumień. 

P. Przew. – można takie wnioski dołączyć do tych uzgodnień 

P. Paruch – czy spółki wodne czyszczą rowy 

P. Wójt – spółek nie ma, rolnik jest właścicielem i powinien czyścić 

P. Przew. – jest jeszcze sprawa dotycząca uchwały śmieciowej a mianowicie prokuratura 

zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako niezgodną z prawem 

P. Bryk – dlaczego prokurator 

P. Przew. – jest teraz w prokuraturze człowiek zajmujący się uchwałami i co rusz to sobie  

życzy przesłanie jakiejś 

P. Wójt – proszę zwrócić uwagę, że Wydział Nadzoru nam nie zakwestionowała uchwały i 

ona działa a teraz prokuratura twierdzi, że jest zła. 

P. Przew. – są czasami zaskarżane uchwały i teraz też się to zdarzyło, ale pamiętacie jak 

uchwalaliśmy regulamin ile było dyskusji jak ująć tych co mieszkają chwilowo a teraz 

prokuratura zaskarża nam całą uchwałę. 

P. Soja – proszę o postawienie kosza na przystanku, czy gmina ma jakąś moc prawną do 

zmuszenia kogoś do wycięcia chwastów.  

P. Wójt – wpłynęła już skarga na tę działkę, dzisiaj pojechali obejrzeć, bo tak w ciemno to też 

nie możemy wysyłać pisma. Proszę zgłaszać takie sprawy i będziemy działać 

administracyjnie. 

P. Sekretarz – temat barszczu Sosnowskiego, były zgłoszenia przejeżdżali z Świętokrzyskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz ze Stacji Ochrony Roślin i okazuje się, że to co 

były zgłoszenia to nie jest barszcz Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego rośnie do 4 m, liście 

o średnicy 1 m. Walka  z nim to ścinanie najlepiej przed kwitnieniem lub herbicydami. 

P. Wójt – chcę poinformować co do naszych wystąpień w sprawie szkód z maja, prace jeszcze 

trwają ponieważ nie ukazał się kalkulator, jak się ukaże na stronie Urzędu Wojewódzkiego to 

dopiero będzie można sporządzić protokoły i przesłać. 

Wytypowano 4 gospodarstwa gdzie były uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i z 

ostatniej niedzieli 1 budynek. Okazuje się, że ten 1 będzie uznany a te 4 nie ( załączeniu 

pismo do Urzędu Wojewódzkiego i odpowiedź) 

Pani Premier się wypowiada, że wszyscy dostaną czy był ubezpieczony czy nie, to kto się 

będzie ubezpieczał. Straty są takie same a jeden dostanie a drugi nie. 



P. Paruch – u nas położyło las co ten rolnik ma zrobić 

P. Sekretarz – zgłosić do leśniczego od lasów prywatnych 

P. Kwiecień – dużo strat poniosła gmina w zadrzewieniu czy można to tak wycinać czy trzeba 

pozwolenie 

P. Wójt – jak jest złamane to nie ale jak tylko nachylone to tak 

P. Motyl – czy oświadczenia zeszłoroczne na kopanie rowów są aktualne, bo mieszkańcy się 

pytają czy po żniwach będą kopane 

P. Wójt – nie będą kopane bo to nie jest zadnie własne gminy 

P. Klimczak – apropo przystanków to rozumiem, że my jesteśmy właścicielami a one 

wyglądają jak wyglądają 

P. Wójt – myśmy swego czasu malowali ale były przez tydzień a później były już 

pomalowane, była decyzja,  że wymieniamy przy krajówce, jak przeznaczycie środki na nowe 

bądź odnawianie to będziemy działać. 

P. Paruch – co z kanalizacją 

P. Wójt – na razie nie ma ogłoszenia o naborze wniosków 

P. Przew. – czy projekt już jest 

P. Wójt – tak, w tej chwili trwa sprawdzanie w Starostwie, natomiast na oczyszczalnie mamy 

już pozwolenie 

P. Kawa – kto ustala gdzie się ma zatrzymywać autobus szkolny np. w Zofiówce zatrzymuje 

się tylko pod Brodą 

P. Wójt – jest to zgodnie z prawem tam się zatrzymuje gdzie jest przystanek 

P. Klimczak – apel do sołtysa ze Słupca żeby świetlica była otwierana 

P. Gromny – nie ma problemu tylko chcą klucze a nie chcą odpowiadać za porządek 

P. Skiba – mam w tym temacie doświadczenie u nas było to samo, jeden się zgodził, że 

będzie odpowiadał ale po 4 dniach zrezygnował 

P. Klimczak – ale kupujemy bilard i inne gry i nie są wykorzystywane 

P. Wójt – jest 2 radnych, Pan Tomek też jest żywo zainteresowany dołanczam swoją osobę 

ustalmy dyżury 

P. Klimczak – jeśli udałaby się zorganizować taki turniej piłkarski w trakcie dożynek czy 

radni wyraziliby zgodę na składkę żeby to było o puchar radnego 

P. Przew. – do dożynek jest jeszcze trochę czasu, będą komisje proszę to przedyskutować na 

komisjach 

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 

  
 


