
PROTOKÓŁ NR XI/19 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 30 października 2019 roku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.  

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

     1.     Anna Grajko – Wójt Gminy 

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy 

4.     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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu. 

5. Interpelacje i wnioski radnych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 1 

P. Przew. - otwieram XI posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach, witam 

przybyłych gości na dzisiejsze posiedzenie sesji, witam Panie i Panów Radnych, 

witam Panie i Panów Sołtysów, witam Panią Wójt, Pana Sekretarza, Panią 

Skarbnik. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy  

w Łubnicach jest władna do podejmowania uchwał. 

P. Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

P. Przewodniczący – czy do proponowanego porządku obrad ktoś chce dodać 

jakiś punkt? 

P Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wnioskuje o włączenie punktu 

pod obrady sesji informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2018/2019, gdyż mamy taki obowiązek do końca października 

przedstawić. 

P. Przew. – ja mam jeszcze jeden wniosek o dodanie jeszcze jednego punktu 

analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Łubnice, 

ponieważ jest taki obowiązek, aby przedstawić Radzie. Czy są jeszcze jakieś 

inne wnioski? Nie widzę. Wobec tego, kto z Pań i Panów Radnych jest za 



przyjęciem do porządku obrad tych dwóch punktów: informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i jeszcze jeden 

dodatkowy analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy 

Łubnice. Bardzo proszę o podniesienie ręki. 

 

Porządek obrad wraz z włączeniem pod obrady sesji dwóch dodatkowych 

punktów został przyjęty jednogłośnie. 

 

P. Przewodniczący przedstawił jeszcze raz porządek obrad uwzględniając dwa 

dodatkowe punkty. 

 

Porządek obrad 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. – proszę Państwa odbyły się dwie komisje, uchwały były szeroko 

omawiane. Bardzo bym prosił o opinię Przewodniczącego Komisji Rozwoju  

i Rolnictwa. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Panią Przewodniczącą drugiej Komisji. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tą uchwałą budżetową? 

Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.  

  

Uchwały Nr XI/65/19 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 bym prosił  P. Skarbnik o objaśnienia. 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

P. Kozioł – zadłużenie gminy na obecną chwilę wynosi 1.089.000,00 zł? 

P. Skarbnik – dokładnie tak. Była potrzeba uruchomienia kredytu tylko  

w kwocie 1.089.000,00 zł. 

P. Przew. – bardzo proszę o opinię P. Przewodniczącego. 

P. Gromny – opina pozytywna. 



P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania do zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej? Wobec czego przechodzimy do głosowania. 

  

Uchwały Nr XI/66/19 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 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – bardzo proszę o opinię Pana Przewodniczącego. 

P. Gromny – po wielkim przekonaniu P. Dyrektora opinia pozytywna. 

P. Przew. – Pani Przewodnicząca. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – czy są pytania? Nie widzę. Wobec czego przechodzimy do 

głosowania.   

 

Uchwały Nr XI/67/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

P. Bolon – chciałam podziękować wszystkim Radnym, wiem że to była decyzja 

niełatwa bo trzeba dużo pieniędzy dołożyć. Serdecznie dziękuję w imieniu 

mieszkańców za przegłosowanie tej uchwały. 

 

Ad. 5 

P. Wójt – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo tak jak co roku mam 

obowiązek przedstawić informację o stanie realizacji zadań oświatowych  

w poprzednim roku szkolnym. Jeśli chodzi o sytuację w oświacie u nas  

w zasadzie nic się nie zmieniło w dalszym ciągu funkcjonują cztery 

ośmioklasowe szkoły podstawowe w Gacach, Łubnicach, Wilkowej  

i Budziskach. Jeśli chodzi o bazę lokalową jest ona dosyć dobra, dzieci uczą się 

w dobrych warunkach, wszystkie dzieci są dowożone również te, które nie 

spełniają tego kryterium określonego  w ustawie o obowiązku w zakresie 

dowożenia dzieci. Bowiem zgodnie z tymi przepisami, jeżeli droga z domu do 

szkoły dziecka w klasach od 0 do 4 nie przekracza 3 kilometry to nie powinno 

być dowożone i jeżeli nie przekracza 4 km w starszych klasach od 4 do 8 to 



również nie powinno być dowożone. U nas na dzień dzisiejszy dowożone są 

wszystkie dzieci. Taki obowiązek mielibyśmy w stosunku do 16 dzieci na 

terenie gminy, natomiast dowożone są wszystkie dzieci i tak jak wyliczyliśmy 

około 240 000,00 zł ten dowóz nas kosztuje. Jeśli chodzi o szkolnictwo sytuacja 

robi się coraz trudniejsza, ponieważ jest coraz mniej dzieci. Jak Państwo już 

wiedzą są w szkołach klasy łączone. Są również takie klasy gdzie liczba dzieci 

wynosi dwoje a w sąsiedniej klasie jest np. czworo. W związku z tym czekają 

nas trudne decyzje do podjęcia oczywiście w porozumieniu również  

z Kuratorium, bo w tej chwili opinia Kuratorium w zakresie likwidacji czy 

obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły jest wiążąca. Tak jak wcześniej była 

nie wiążąca Kurator wyrażał swoją opinię a Rada mogła się z tą opinią zgodzić 

lub nie to w tej chwili opina Kuratora jest wiążąca. Informacja  

o stanie realizacji zadań oświatowych głównie koncentrowała się w poprzednich 

latach na przedstawieniu wyników gimnazjalnych i egzaminów po szóstej klasie 

podstawowej, natomiast w tej chwili mamy egzaminy po ósmej klasie szkoły 

podstawowej i ostatnia klasa kończyła gimnazjum. W związku z tym 

przedstawię Państwu w skrócie te egzaminy. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany 

można się szczegółowo zapoznać, są tutaj opisane rodzaje zadań oraz z jakimi 

zadaniami dzieci mieli trudności. Rozkład wyników z egzaminu gimnazjalnego 

2018/2019 roku przedstawiał się następująco: egzamin składał się z czterech 

części język polski, matematyka, język angielski na dwóch poziomach  

i przedmioty przyrodnicze. Język polski – średnia krajowa wynosiła 63%, tyle 

samo średnia wojewódzka i średnia powiatowa, natomiast u nas  

w gminie 65% czyli był wyższy wynik niż średnia krajowa, wojewódzka  

i powiatowa. Jeżeli chodzi o matematykę - średnia krajowa wynosiła 43%, 

wojewódzka 42%, powiat 42%, natomiast u nas było 46%, a więc też wyższy 

wynik. Jeżeli chodzi o język angielski to na poziomie podstawowym średnia 

krajowa wynosiła 68%, średnia wojewódzka 66%, powiatowa 63% u nas 51%. 

Poziom rozszerzony – średnia krajowa 53%, wojewódzka 55%, powiatowa 47% 

u nas 52%. Przedmioty przyrodnicze – średnia krajowa 49%, wojewódzka 49%, 

powiatowa 49%, nasza 51%. Tak się kształtują wyniki egzaminów po klasie 

gimnazjalnej. Jeżeli chodzi o egzaminy w szkołach podstawowych są trzy 

części: język polski, matematyka i język angielski. Język polski – średnia 

krajowa 63%, wojewódzka 63%, powiatowa 63%, natomiast poszczególne 

szkoły osiągnęły następujące wyniki: 64% Wilkowa, 65% Łubnice, 68% 

Budziska i 68% Gace. Matematyka – średnia krajowa wynosiła 45%, 

wojewódzka 44%, powiatowa 46%. Nasze szkoły kształtowały się następująco: 

45% Budziska, 50% Wilkowa, 52% Łubnice, 58% Gace. Język angielski - 

średnia krajowa wynosiła 57%, wojewódzka 57%, powiatowa 55%. Jeśli chodzi 

o poszczególne szkoły to: 38% Budziska, 41% Łubnice, 53% Gace, 56% 

Wilkowa. W języku polskim i matematyce najlepsza była szkoła w Gacach  

w języku angielskim najlepsza była szkoła w Wilkowej. Takie są wyniki z tego 

roku chociaż zdaję sobie sprawę, że też jest ciężko porównywać wyniki 



ponieważ zależy to od pracy nauczyciela ale również od grupy jaka jest  

w klasie. Na najbliższą komisję przygotujemy dane z liczbą dzieci  

w poszczególnych klasach, niestety nie ma dobrych wieści jeśli chodzi  

o ilość uczniów na terenie naszej gminy i jeszcze należy zwrócić uwagę że 

uczniowie z terenu naszej gminy uczęszczają do szkół na terenie gmin 

sąsiednich szczególnie w Połańcu.  

P. Kozioł – skoro jesteśmy przy szkołach było uzgodnione z P. Dyrektor we 

wrześniu, że dzieci będą mieć jutro wolne od zajęć. Co się takiego stało, że 

muszą jutro do szkoły iść.  

P. Wójt – proszę Państwa, skoro ten temat zostaje poruszony chcę powiedzieć,  

o tym że to rodzic decyduje czy dziecko idzie do szkoły czy nie. Jeżeli rodzic 

uważa, że dziecko musi gdzieś wyjechać lub ma do lekarza to pisze 

usprawiedliwienie i dziecko do szkoły nie idzie. Oprócz tych dni, które są 

ustawowo wolne od zajęć lekcyjnych są tzw. dni dyrektorskie. Nie wójtowskie, 

nie burmistrzowskie, nie marszałkowskie tylko są to dni dyrektorskie. Takich 

dni może byś do 8. Zgodnie z rozporządzeniem takie dni powinny być udzielane 

wówczas jeżeli jest święto patrona szkoły, jeżeli są jakieś uroczystości religijne, 

egzaminy jeżeli są, to pozostałe dzieci mają wolne. Jak już wcześniej 

powiedziałam są to dni dyrektorskie i decyzje o tym czy są te dni czy ich nie ma 

podejmuje dyrektor szkoły. 

P. Kozioł – ja się zgodzę z tym ale to było uzgodnione we wrześniu, że ma być 

jutro wolne i w ostatniej chwili Pani Dyrektor się wycofała. 

P. Wójt – sytuacja jest taka, ja już wielokrotnie powtarzam większość tych 

spraw związanych z oświatą, które my omawiamy czy to na komisjach czy na 

sesjach one powinny być omówione, załatwione i rozstrzygnięte na forum 

szkoły. W tym rozporządzeniu nie ma zapisu, że dyrektor ma informować organ 

prowadzący o tym, że takie dni wolne dni dyrektorskie w tym terminie są. Jeżeli 

zostały decyzje podjęte o dniach wolnych a zostały nie podjęte we wszystkich 

szkołach bo w trzech. Więc tak jak zostały podjęte bez porozumienia ze mną  

z tego co wiem na dzień dzisiejszy decyzja o tym, że te dni wolne zostają w dniu 

jutrzejszym są w szkołach w Budziskach i Wilkowej. Zmiana nastąpiła  

w Łubnicach. Więc nie wiem dlaczego P. Dyrektor zmieniła, jest to jej decyzja  

i rodzice nawet dzisiaj tutaj rano przyszli przed moim wyjazdem na dzisiejsze 

posiedzenie i też się pytali. 

P. Kowalska – bo nauczyli się chodzić tylko do gminy zamiast wyjaśniać 

sprawy w szkole a później są pretensje do gminy. 

P. Wójt – tak jak w każdej grupie nie ma jednomyślności, jedni by chcieli tak 

drudzy tak. Bo jeżeli są rodzice którzy pracują to dla nich jest to problem co  

z tymi dziećmi zrobić. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych ale nie wolne od 

zajęć opiekuńczych więc powiem szczerze gdybym ja pracowała wolałabym 

mieć zajęcia dydaktyczne bo wtedy mam temat i go realizuję a tak to muszę się 

tymi dziećmi zajmować żeby zając im czas. Odpowiadając na pytanie Pana 

Radnego są to dni dyrektorskie i bardzo proszę o ustalanie na poziomie szkoły.  



Jeżeli chodzi o wyniki nauczania nie mamy się czego wstydzić. Na poziomie 

gimnazjum zawsze byliśmy w czołówce szkół, które dobrze pisały egzaminy 

gimnazjalne. Poziom kształcenia na terenie naszej gminy jest bardzo dobry i za 

to należą się podziękowania i wyrazy uznania nauczycielom, dzieciom  

i rodzicom. 

 

Ad. 6  

P. Przewodniczący – każdy z Radnych składał po dwa oświadczenia majątkowe. 

Zostały one złożone w ustawowym terminie. W złożonych oświadczeniach nie 

stwierdzono przesłanek wskazujących na świadome zatajenie prawdy lub 

świadome podanie nieprawdy. Podczas analizy oświadczeń majątkowych 

badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentu, co do spełnienia kryterium 

staranności, rzetelności i zupełności, kompletności wypełnienia wszystkich 

rubryk w oświadczeniach. Ponadto informuję, że stosownie do art. 24 h ust. 6 

ustawy o samorządzie gminnym przekazano po jednym egzemplarzu 

oświadczenia majątkowego Radnych do Urzędów Skarbowych właściwych ze 

względu na miejsce zamieszkania składającego. Równocześnie mając na 

uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jawne informacje 

zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane na stronie BIP urzędu. 

Podczas wypełniania oświadczeń majątkowych w kilku przypadkach wystąpiły 

błędy o charakterze formalnym. Poinformowani są Radni, którzy mają zrobić 

poprawki i bardzo bym prosił o dokonanie takiej korekty, które złożymy do 

Urzędu Skarbowego. 

 

Ad.7 

Brak interpelacji i wniosków radnych. 

 

Ad. 8 

Brak odpowiedzi na interpelacje. 

 

Ad. 9 

Brak wolnych wniosków i informacji.  

 

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

wszystkim za przybycie. Zamykam XI posiedzenie Rady Gminy Łubnice. 

 

Sesja trwała 50 minut. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Karolina Kotlarz  

                                                                                    Marian Komasara 


