
PROTOKÓŁ Nr II/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 30 listopada 2018 roku

 

W sesji udział wzięli wszyscy nowo wybrani radni.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3.     Danuta Lasota – Skarbnik Gminy

4.     Sołtysi

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.                Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.                Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.          Wybór Komisji Rewizyjnej.

4.          Wybór  Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.

5.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na 

     rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej nieruchomości gruntowej 

     stanowiącej  własność Gminy Łubnice.

6.          Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.          Interpelacje i wnioski radnych.

8.         Odpowiedzi na interpelacje.

9.         Wolne wnioski i informacje

 

Ad. 1



 

P. Przew. – otwarł sesję i przywitał wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. Na dzisiejszej sesji jest 
obecnych 14 radnych, jeden jest nieobecny usprawiedliwiony.

Przystąpimy przed porządkiem obrad jeszcze do ślubowania Pani Radnej, która nie mogła być 
obecna na I sesji. Dzisiaj jest obecna wobec czego w chwili obecnej przystąpimy do złożenia  
ślubowania nowo wybranej radnej Pani Justyny Wróbel. Proszę o powstanie i złożenia woli 
ślubowania słowem, ślubuję. Pani radna może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi 
dopomóż Bóg”.

Proszę wszystkich o powstanie.

Odczytam rotę ślubowania.

 

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 
2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.

 

Pani radna Justyna Wróbel – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

 

P. Przew. – dziękuję bardzo.

Proszę Państwa przedstawię teraz proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Przegłosujemy 
porządek obrad. Czy ktoś chce jakiś punkt dodać do porządku obrad? Nie widzę. Wobec czego kto 
z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad bardzo proszę o podniesienie 
ręki do góry.

 

Głosowało 14 radnych za przyjęciem porządku obrad.

 

Ad. 2

 



P. Przew. – czy są jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Wobec czego kto z 
Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bardzo proszę o podniesienie
ręki do góry.

 

Protokół przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – do tej pory było tak, że mieliśmy 2 komisje. jedną Komisję Finansów Rozwoju Gminy i 
Rolnictwa, drugą Komisję Rewizyjną. I było mniej więcej podzielone tak żeby każdy radny 
pracować w jednej komisji.

Teraz ustawa nas obliguje do powołania jeszcze komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wobec tego 
mam propozycje taką aby każdy z radnych należał do tych 2 komisji stałych czyli Komisji 
Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej. Jeśli są propozycje to bardzo proszę o
podawanie do komisji rewizyjnej. Wcześniej było po 7 osób ponieważ przewodniczący nie może 
pracować w komisjach więc było po 7 osób w tych komisjach. Bardzo proszę o podawanie 
kandydatów do komisji rewizyjnej.

P. Bąk – do komisji rewizyjnej proponowałabym  żeby weszli radni:

    1)  Robert Stefaniak – wyrażam zgodę

    2)   Michał Szałach – wyrażam zgodę

    3)   Marian Golba – wyrażam zgodę

    4)   Maria Bolon – wyrażam zgodę

    5)   Justyna Wróbel – wyrażam zgodę

    6)   Aneta Kowalska – wyrażam zgodę

    7)   Ewa Bąk – wyrażam zgodę

P. Przew. – czy są jeszcze jakie kandydatury? Nie widzę. Wobec tego przeczytam uchwałę rady 
gminy.

Proszę Państwa przejdziemy do głosowania nad komisją rewizyjną. Będę odczytywał kolejno 
każdego radnego i będzie się wypowiadał czy jest za, przeciw, czy się wstrzymuje.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami. Jeden radny nieobecny.



Dziękuję bardzo.

Uchwała Nr II/5/18
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 4

 

P. Przew. – bardzo proszę o podawanie kandydatur do Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa. 
Chciałem nadmienić, że Pan radny Sekuła Stanisław, który dzisiaj jest nieobecny usprawiedliwiony 
wyraził wolę uczestnictwa w pracach komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa. Bardzo bym 
prosił o wzięcie pod uwagę również Pana radnego.

Bardzo proszę o podawanie kandydatur.

P. Gromny – a więc proszę Państwa do komisji Finansów i Rozwoju Gminy i Rolnictwa proponuję 
następujące osoby:

1)   Stanisław Sekuła – oświadczenie o wyrażeniu zgody

2)   Henryka Adaś – wyrażam zgodę

3)   Eugeniusz Kozioł – wyrażam zgodę

4)   Danuta Soja – wyrażam zgodę

5)   Paweł Krzysztowski – wyrażam zgodę

6)   Grzegorz Szymański – wyrażam zgodę

7)   Marian Gromny – wyrażam zgodę

 

Proszę Państwa przeczytam uchwałę rady gminy.

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały. Chyba, że ktoś chce jeszcze dodać 
lub coś zmienić. Nie widzę. Wobec tego kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiej 
uchwały? Czytam imiennie.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Dziękuję bardzo.

Za uchwałą została głosowało 14 radnych jeden nieobecny.



Uchwała Nr II/6/18
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

 

 

Ad. 5

 

P. Przew. – proszę Państwa jeszcze chciałem jeszcze wrócić do poprzedniego punktu. W związku z 
tym, że komisje zostały powołane zwołuję pierwsze posiedzenie tych komisji dzisiaj po 
zakończeniu sesji, 10 minut będzie  przerwy i bardzo proszę aby się komisje ukonstytuowały 
wybrały swoich przewodniczących.

Przechodzimy do punktu 5. Przeczytam uchwałę.

Czy są pytania do tej uchwały?

P. Golba – chciałem zapytać co to za działka jest, czy jest rolna i gdzie ona leży?

P. Wójt – Szanowni Państwo jest to działka stanowiąca własność Gminy Łubnice. Jak państwo maja
zapisane o powierzchni 18 arów. Położona jest tuż obok dawnego sklepu. Jest to działka,  którą 
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna chce  wykorzystać na utworzenie tam plac zabaw dla 
mieszkańców, dla dzieci z miejscowości Beszowa. Nie wiadomo czy inwestycja będzie 
realizowana. Bo składają wniosek do Lokalnej Grupy Działania w celu utworzenia tego placu. 
Jeżeli ten wniosek uzyska akceptację zdobędzie odpowiednią ilość punktów i zostanie przyjęty do 
realizacji. To wówczas będzie ten plac budowany. Natomiast żeby ubiegać się o możliwość złożenia
takiego wniosku muszą dysponować tą działką. Te działki, które są obok straży to tam się plac 
zabaw nie zmieści. Jest to decyzja stowarzyszenia żeby w tym miejscu zlokalizować ten plac zabaw
i w związku z tym zwrócili się z taką prośbą. Ponieważ my tej działki nie wykorzystujemy.

Jest to działka, która jest zakrzaczona i zadrzewiona. Strażacy zdecydowali żeby we własnym 
zakresie doprowadzić ją do porządku. Natomiast późniejsze prace czyli to podłoże to jeżeli wniosek
zostanie przyjęty do realizacji to będzie wykonywane.

P. Golba – czyli uporządkowanie i utwardzenie tego terenu będzie z programu czy to by było z 
naszego budżetu.

P. Wójt – z tego co rozmawiałam z wnioskodawcą czyli jednostką OSP w Beszowej to samo 
uporządkowanie czyli wycięcie tych krzaków i drzew byłoby wykonane przez nich. Natomiast 
pozostałe prace, bo jak Państwo wiedzą od przyszłego roku będziemy obracać się w ramach 
funduszy sołeckich. W związku z tym te pieniądze jeżeli byłyby potrzebne własne środki do udziału
nawet we wniosku, to wtedy trzeba je wykorzystać z funduszu sołeckiego. Na razie jest trudno 
powiedzieć czy również, bo zależy jaka będzie wycena poszczególnych elementów tego placu 
zabaw, i również czy wystarczy tych pieniędzy żeby to podłoże zostało wykonane przez firmę, 
która będzie wykonywała ten plac zabaw. Nie wiadomo czy w ogóle będzie ten wniosek 
realizowany bo od tego trzeba zacząć. No mi też musimy sobie tutaj jako rada zdawać sprawę, że 
po prostu te wnioski jeżeli będą realizowane to one muszą być najpierw zapłacone a dopiero 



później będzie refundacja i tu trzeba też to mieć na względzie, że Rada Gminy musi się z tym 
liczyć, że musi dokonać tak jakby  pożyczki czyli zapłaty. To co mieliśmy w tym roku jeżeli chodzi 
o wniosek. Który był realizowany przez OSP Łubnice dotyczący altanek w poszczególnych 
miejscowościach, czyli będzie gmina musiała dać pożyczkę dla danego stowarzyszenia ona zapłaci 
i dopiero jak otrzyma refundację zwróci to do budżetu. Tak, że w ten sposób to wygląda. Natomiast 
trudno też powiedzieć, ponieważ zainteresowanie zarówno na terenie naszej gminy jeśli chodzi o 
stowarzyszenia jest dosyć duże ale w innych gminach również jest duże. Nie wiadomo czy i ile 
wniosków z terenu naszej gminy będzie można realizować właśnie z tych środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich z Lokalnej Grupy Działania.

P. Przew. – czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Wobec czego przechodzimy do głosowania 
uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

Uchwała została przyjęta 14 głosami.

Uchwała Nr II/7/18
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Beszowej nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Łubnice.                                       

jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 6

 

P. Wójt – oprócz bieżącej pracy urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielem wojewody, w 
którym większość radnych i sołtysów uczestniczyła. Pani Wojewoda nie dotarła ponieważ była 
pierwsze posiedzenie sesji sejmiku województwa. W związku z czym w naszym spotkaniu 
uczestniczył doradca Wojewody a obecnie starosta Opatowski. Na tym spotkaniu przekazane 
zostały te najistotniejsze bolączki i sprawy jakie są związane z naszą tutaj działalnością, z 
funkcjonowaniem naszego samorządu. Przekazaliśmy właśnie informacje, prośby, petycje w 
sprawie zmiany rozporządzenia, podjęcie działań w sprawie zmiany rozporządzenia odnośnie 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, gdzie ten współczynnik 120 przyłączy na 1 km
sieci blokuje takim gminom jak nasza prowadzenie kanalizacji sanitarnej. Również była mowa o 
remontach dróg gminnych i inne problemy, które właśnie i radni, i sołtysi i mieszkańcy obecni na 
tym spotkaniu poruszali. Również odbyło się spotkanie moje z przedstawicielami jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej dotyczyło ono między innymi tej uchwały, którą Państwo 
podejmowaliście

P. Przew. – dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę.

 

Ad. 7

 

P. Przew. – czy są jakieś interpelacje, wnioski radnych? Nie widzę.



 

Ad. 8

 

P. Przew. – odpowiedzi na interpelacje nie ma.

 

Ad. 9

 

P. Przew. – bardzo proszę wolne wnioski jeśli maja Państwo to proszę. Czy ktoś chce zabrać głos? 
Nie widzę. Wobec tego ja chciałem tylko przypomnieć żeby można było informacje przez sołtysów 
powiadomić mieszkańców o tym spotkaniu z Panią doktor weterynarii, które odbędzie się w 
poniedziałek o godz. 10-tej w Centrum Kultury, no bo to jest bardzo ważna informacja wszyscy Ci 
co są hodowcami trzody chlewnej dobrze by było żeby uczestniczyli w takim  spotkaniu.

Zamykam obrady sesji rady gminy.

Sesja trwała 41 minut

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara

 


