
PROTOKÓŁ Nr VIII/19

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 czerwca 2019 roku

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecnych usprawiedliwionych.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3.     Sołtysi

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok.

5.     Podjęcie uchwał  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6.     Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy 
Łubnice.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice.

9.     Interpelacje i wnioski radnych.

10.            Odpowiedzi na interpelacje.



11.            Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

 

Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram VII sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. 

Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś zmiany do porządku 
obrad?

P. Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zwracam się z prośbą o wprowadzenie jeszcze 
jednego punktu w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu skargi do sądu na uchwałę Rady Gminy.

P. Przew. – 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 8. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem poprawionego 
porządku?

Porządek z poprawką przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2

P. Przew. – zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Łubnice. Odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym była dyskusja na temat raportu
o stanie gminy za 2018 rok. Proszę przewodniczącego o opinię Komisji.

P. Gromny  - opinia pozytywna obu komisji.

P. Przew. – raport był umieszczony na stronie internetowej i każdy mógł się z nim zapoznać. Może 
tak krótko by jeszcze Pani Wójt przedstawiła co w tym raporcie się znajdowało.

P. Wójt – od tego roku Wójt ma obowiązek przedstawiać taki raport o stanie gminy, który następnie 
jest dyskutowany na komisjach. Mogą także w dyskusji uczestniczyć mieszkańcy, którzy zapiszą się
do dyskusji na sesji kiedy jest głosowane wotum zaufania. Taki raport przygotowaliśmy. Jest on w 
takiej bardzo skondensowanej formie. Zawiera on najistotniejsze rzeczy związane z 



funkcjonowaniem naszej gminy. Określone jest położenie gminy, powierzchnia, liczba ludności, 
finanse, mienie komunalne, liczba podmiotów gospodarczych, które są wpisane na terenie naszej 
gminy jak również infrastruktura, są również omówione zagadnienia związane z Ochroną 
Przeciwpożarową, ochroną przyrody i leśnictwa, z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz liczbą 
pracowników w tych jednostkach. Przedstawione są zrealizowane w 2018 roku inwestycje oraz 
inwestycje i zadania przewidziane na rok 2019 i lata kolejne. Raport kończy zaprezentowanie 
posiadanych planów i programów na podstawie, których gmina funkcjonuje.

P. Kozioł – urząd gminy ma 26 pracowników a jest 25 etatów dlaczego?

P. Wójt – jest informatyk i Radca Prawny na pół etatu.

P. Kozioł – gmina posiada 11 szt. środków transportowych, jakie to są samochody?

P. Wójt – autobus szkolny GIMBUS, samochód osobowy marki Skoda stara, samochód osobowy 
marki Skoda Oktawia, samochód Fiat Fiorino, samochód ten, który był z PFRON-u to jest Fiat 
Ducato, koparka Waryński, koparka Białoruś. Mamy jeszcze inne pojazdy ale to już zakupione w 
tym roku.

P. Kozioł – dotacje finansowane w ramach programów środków europejskich w kwocie 5 mln z 
czego wydano 933 tysiące, czemu tak mało?

P. Wójt – są tutaj wymienione programy, które były planowane ale niektóre z nich jeszcze się w 
ogóle nie rozpoczęły, np. odnawialne źródła energii czy kanalizacja. Oczyszczalnia ścieków była 
planowana na 2018 rok ale tam było bardzo mało wydatkowane dopiero płacimy w 2019 roku.  
Planowane były inwestycje ale koniec realizacji jest dopiero w tym roku i zapłata. W związku z tym
to wykorzystanie środków unijnych jest takie niskie.

P. Przew. – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr VIII/43/19
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

P. Wójt – bardzo serdecznie dziękuję, liczę na dalszą owocną współpracę z radnymi i sołtysami. 
Myślę, że uda nam się sporo rzeczy wspólnie wykonać.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – odbyły się wspólne komisje na ten temat, bardzo proszę Pana Przewodniczącego o 
przedstawienie opinii.



P. Gromny – opinia pozytywna

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. czy są pytania do tego tematu? Nie widzę. 
Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr VIII/44/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2018 r.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – proszę Państwa najpierw opinie Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Przew. – i opinia Komisji Rewizyjnej

P. Bąk – pozytywnie zaopiniowała

 P. Przew. – przedstawię teraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie 
opinii wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej – pozytywna.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr VIII/45/19

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Wójt ma udzielone absolutorium za 2018 rok.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

P. Wójt – bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę mobilizuje to do dalszego działania. W zasadzie 
absolutorium dotyczy tylko wykonania budżetu a wotum zaufania działalności gminy jako całości. 
Mam nadzieje, że rok 2019 nie będzie rokiem gorszym.



 

Ad. 5

 

 P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Bardzo 
proszę o opinię przewodniczących komisji stałych.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – pozytywna

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr VIII/46/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łubnice na lata 2019-2023.

Bardzo proszę o opinię przewodniczących komisji stałych.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – pozytywna

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały?

P. Kozioł – co to znaczy wydatki majątkowe?

P. Skarbnik – to jest na inwestycje.

P. Przew. – są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr VIII/47/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu



Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na 
własność Gminy Łubnice

Bardzo proszę o opinię przewodniczących komisji stałych.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – pozytywna

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr VIII/48/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.

Bardzo proszę o opinię przewodniczących komisji stałych.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – pozytywna

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr VIII/49/19



w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Łubnice.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu 
Gminy Łubnice. Myślę, że było to od dłuższego czasu oczekiwane przez sołtysów i wreszcie rada 
się pochyliła nad tematem i zostało troszkę podniesione. Co w tym temacie macie do powiedzenia 
to bardzo proszę.

P. Witek – słowa podziękowania.

 

P. Przew. – czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr VIII/50/19

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice                                           
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały  w sprawie przekazania skargi Marka Wąsika na Uchwałę 
Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych udostępnianych 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. Sekretarz – jak już Państwo słyszeliście została złożona skarga do sądu za pośrednictwem Rady 
Gminy. Pan przewoźnik jest niezadowolony z tej stawki. Jest to stawka górna. On uważa, że stawka
powinna być zróżnicowana w zależności od standardu przystanku, od wielkości pojazdu. Jest to 
jego zdanie, napisał skargę. My mamy obowiązek przekazać ją i ta uchwała właśnie mówi o tym, że
przekazujemy ją do sądu i upoważniamy Radcę Prawnego do reprezentowania nas przed sądem.



P. Adaś – czy to jest skarga na wysokość miesięcznego wynagrodzenia?

P. Przew. – na uchwałę. Uchwała była podejmowana w 2012 roku.

P. Wróbel – czy to jest ten Pan co wozi dzieci?

P. Przew. – nie, on ma usługi przewozowe. Tam gdzie się zatrzyma na terenie naszej gminy zgodnie 
z rozkładem jazdy naliczane ma opłaty. Czy są jeszcze pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. 
Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr VIII/51/19

w sprawie przekazania skargi Marka Wąsika na Uchwałę Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z 
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych 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

Głosowało 13 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad. 10

 

Brak interpelacji

 

Ad. 11

 

Brak odpowiedzi na interpelacje.

 

Ad. 12

 

P. Przew. – witam serdecznie mieszkańca gminy Pana Mariana. Czy Pani Wójt ma jakieś 
informacje.



P. Wójt – dzisiaj jak Państwo wiecie została przesunięta godzina rozpoczęcia sesji z godziny 10-tej 
na 13-stą a to ze względu na ta, że razem z Panią Skarbnik uczestniczyłyśmy w uroczystym 
podpisaniu umowy na dofinansowanie z projektu oświatowego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, z którego to projektu mamy otrzymać prawie 500 tysięcy złotych. Wniosek został 
złożony i zakwalifikowaliśmy się. Z powiatu staszowskiego przeszły tylko 2 gminy Łubnice i 
Połaniec. Projekt będziemy musieli zrealizować do końca 2021 roku na co będą potrzebne również 
pieniądze na wkład własny. Jest to projekt dotyczący modernizacji i doposażenia szkół 
podstawowych z naszego terenu. Jeśli chodzi o kanalizację to od 1 lipca będzie nabór wniosków na 
kanalizacje przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Finansowanie będzie 
poprzez kredyt w 50% umarzalny. Tak, że chyba będziemy też z tego korzystać. Była Komisja 
Wojewódzka na weryfikacji tych najpilniejszych zadań związanych z usuwaniem skutków majowej 
klęski. Wniosek z tymi 30 drogami został złożony i czekamy na weryfikację pozostałych szkód. W 
tej chwili są prowadzone prace komisji szacunkowych jeżeli chodzi o straty w uprawach rolnych.

P. Adaś – a co z suszą?

P. Wójt – nawet dzisiaj rozmawiałam na ten temat, wszystko wskazuje na to, że bardziej palącym 
problemem będą susze. Chce przypomnieć, że straty z poszczególnych klęsk się sumują i tutaj 
wchodzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie nie można przekroczyć pewnego
pułapu strat.

Powierzchnie strat jakie Państwo podajecie muszą się pokrywać z tymi powierzchniami, które były 
podane we wnioskach o dopłaty. Jaka będzie pomoc na razie nic nie wiemy. Wniosków na terenie 
naszej gminy jest złożonych około 450.

P. Sekuła – chodzi o przedsiębiorcę Mariana Nowaka i o drogę w Przeczowie. Oznajmił mi, że ma 
zamiar wydobywać piasek w tym roku, tak że ta droga byłaby mu bardzo potrzebna..

P. Przew. – ten temat był już rozpatrywany na Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.

P. Sekuła – no tak, ale on twierdzi, ze płaci podatki na tej gminie i chciałby już uruchomić tą 
kopalnię.

P. Przew. – czy Pan Marian może zabrać glos w tej sprawie? Proszę bardzo.

P. Nowak – temat jest już wertowany od 2013 roku kiedy ja wystąpiłem z pismem do gminy o 
utwardzenie tej drogi. Nie chcę tam żadnych asfaltów.

Powiem może z innej strony wszystko idzie na mnie, że będę tam prowadził działalność. 
Zmieniając temat wróćmy do lat 20 lat wstecz, 30 lat wstecz kiedy to powiedzmy kiedy to i Urząd 
Gminy i poszczególni mieszkańcy korzystali z tej piaskowni tam, nie były wtedy potrzebne 
stosowne zezwolenia czy koncesje na wydobywanie piasku kto chciał to sobie jechał i brał. Taka 
jest prawda i tak sobie trzeba powiedzieć. Można jechać w teren i wizualnie sobie to zobaczyć, że te
pobory piasku się tam odbywały. Skończyło to się wtedy kiedy weszły pewne obostrzenia. 
Zrobiłem badania są tam pokłady piasku jakieś i z tego względu legalnie uruchomiłem to, dostałem 
koncesje, Urząd Gminy tez mi to zatwierdził. Starosta taką koncesję wydał. Myślę, że dążę do tego 
żeby infrastruktura gminna jakoś wyglądała. Gmina powinna mieć moim zdaniem jakieś 
zadowolenie, że jest taki przedsiębiorca i chce coś robić. Oprócz tego nie działam na tym terenie w 
jakiś dziki sposób. Odprowadzam podatki transportowe, działalnościowe w swojej miejscowości. 
Drugie podatki działalnościowe będę odprowadzał we wsi Przeczów chcę to legalnie. Moje podatki 
idą na drogi wsi Wilkowa, Przeczów czy wsi Łubnice. Druga sprawa to skończyły się takie dzikie 



wyrobiska i tak dalej, świat idzie z postępem. Jest tam ta droga gminna. Ja nie mówię tego pod 
swoim kątem ale tyle dróg się buduje w naszej gminie, każda droga nawet przez pola asfalty się 
robi, utwardzona kruszywem tłuczniem a tutaj nie wiem jak to jest jak to rozumieć w jaki sposób. 
Ciężko jest bo mieszkańcy wsi Przeczowa nie chcą jak można tak mówić, że mieszkańcy wsi 
Przeczowa nie chcą. Druga sprawa jest kilku mieszkańców ja nie będę latał po mieszkańcach tego 
tamtego, mają w tamtym miejscu lasy, mają swoje działki dojeżdżają a może ktoś przyjedzie po ten 
piasek z Przeczowa a mówi się, że mieszkańcy wsi Przeczowa nie chcą. W spotach wyborczych 
każdy mówił nawiązujmy dobra współpracę z przedsiębiorcami itd. Żeby miejsca pracy powstawały
itd. Ja tu widzę odwrotny sposób działania. Będąc mieszkańcem wsi Wilkowa widzę, że na 
Przeczowie taka droga by się zdała.

P. Kozioł – ile metrów tej drogi jest?

P. Nowak – a około 250 m drogi. Mało  tego wystąpiłem do dróg krajowych o umożliwienie mi 
zjazdu i poszerzenie tego zjazdu. Drogi krajowe wyraziły taką zgodę. Sam na własny koszt ten 
zjazd już po części zrobiłem. Jest przepust na tej drodze nie chcę też powiedzieć proszę bardzo 
niech gmina mi zrobi. Ja też trochę swoich pieniędzy włożyłem poszerzyłem ten zjazd włożyłem 
tam przepusty. Było wąsko to jak trafił to przejechał a jak nie to spadł z tego mostka. Jak zacząłem 
drogę robić to a to z lasu ludzie korzystają a to mają prywatne działki. Mówię dzisiaj nikt nie jeździ 
dwadzieścia, trzydzieści lat wstecz jeździł każdy. Takie czasy były, przejechał ciągnikiem, 
przejechał koniem i było dobrze a dzisiaj świat idzie z postępem i nikt nie będzie jechał koniem czy
ciągnikiem nie będzie wywoził piasku. Ktoś powie a samochody ciężarowe trzeba wziąć pod 
uwagę, że dawniej samochody ciężarowe były dwuosiowe, przykładowo nasz Jelcz czy Star miał 
ładowności 7,5 tony wiadomo, ze nie zwracało się uwagi na to, że się na taki samochód załadowało 
10 czy 12 ton i było. Przeliczmy teraz ten ciężar tego samochodu i ładowność to było około 20 ton. 
Ciężar całkowity na 2 osie to jest po 10 ton. Dzisiaj samochody ciężarowe mają 40 ton ale mają 5 
osi, podzielić to na 5 osi to wychodzi 8 ton na 1 oś. Mam pisma z Gminy, że Gmina zobowiązuje 
się tą drogę wyremontować itd. Ja ze swojej strony jakieś koszty poniosłem. Nie wiem czy to 
zmienić działalność czy wyprowadzić się do innej gminy albo co. W Gminie Oleśnica mam 
podobną działalność nie ma tam większych problemów. Robili mieszkańcy drogę asfaltową 
podciągnęli pod moja działkę. Zrobili drogę asfaltową z zastrzeżeniem oczywiście żeby te 
samochody ciężarowe nie korzystały aż tak z tej drogi, co tu będziemy ukrywać. Ja tu się nie 
spodziewam żeby jakie drogi specjalistyczne robić czy asfaltowe tylko zwykły narzut kamienia. W 
przyszłości będą jakieś szkody wyrządzone w tej drodze z mojej przyczyny to ja będę na własny 
koszt robił tak postępował żebym miał jakiś ten przejazd bo ani nikt do mnie nie dojedzie ani ja sam
nie wyjadę. W Przeczowie to też był problem bo jest tam w lesie działka gminna jeździłem też 
tamtędy do dnia dzisiejszego bo jakoś do swojej działki musze dojechać. Powiem wprost jak były 
wywożone śmieci tam i było dzikie wyrobisko to było wszystko dobrze. Ja swoją działkę kupiłem 
od Skarbu Państwa nie chciałem tej. Wiem kto te śmieci tam wywoził, mogę na palcach wyliczyć 
kto pobierał stamtąd piasek powiedzmy. Mieszkańcy mówią, że zniszczę tą drogę, nie zniszczyłem 
tej drogi a do dnia dzisiejszego jeżdżę tam ciężarówką. Powiedziałem do jednego mieszkańca 
rychło wczas żeś się człowieku obudził tyle lat była droga nikt nie myślał o żadnych utwardzeniach.
Utwardziłem tą drogę, że tak powiem na własny  powiedzmy w przenośni koszt. Nawet było 
spotkanie z mieszkańcami w terenie no myślę, że nie ma tam żadnych komplikacji. Droga była 
piaskowa , wiadomo asfaltu nie ma ale kruszywem jest wysypana i dojazd jest w miarę. Jeden z 
drugim powinien współżyć i dążyć do tego żeby pewne tematy były rozwiązywane a nie rzucać 
sobie kłody pod nogi bo on tam chce zrobić wielkie przedsięwzięcie a później w przyszłości nie 
wiem co tam powstanie może basen, staw, rybki może jakaś rekreacja. Dzisiaj takie działki to są 
cenne trzeba to jakoś zagospodarować nie rzucić tego. Ja też podatki odprowadzam, w prezencie 
działki nie dostałem tak, że plany co to tego jakieś mam. A co się będzie dziać to czas pokaże. Do 
tej pory działam na tym rynku ludzi zatrudniam od nas z gminy i z sąsiednich gmin.



P. Przew. – co radna z Przeczowa w tym temacie.

P. Bąk – było zebranie i mieszkańcy powiedzieli, że jeżeli to ma być robione z puli pieniędzy 
przyznanych na wieś to ta droga w dalszej kolejności a jeżeli gmina sobie życzy robić to proszę 
bardzo.

P. Przew. – ta droga jest gminna nie wiejska

P. Bąk – tak, gminna droga jest

P. Kozioł – ja uważam, że Pan przedsiębiorca ma rację. Płaci tu podatki powinna gmina 
zainwestować.

P. Nowak – ja myślałem, ze ten temat jest dogadany do końca, byłem na kończącej się kadencji na 
ostatniej sesji w ubiegłej kadencji, paru radnych też wstało poparło mnie, że należało by ten temat 
zakończyć. Tak myślałem, że to już będzie dogadane a dalej się to ciągnie. Podkreślam, ze nie jest 
to droga tylko i wyłącznie dla mnie to jest tak, że wszędzie budujemy drogi a ta droga jest nie 
potrzebna.

P. Przew. – czy Pani Wójt chce się odnieść do tematu?

P. Wójt – padło stwierdzenie, ze zostało wydane pozwolenie na wydobywanie piasku rzeczywiście 
pozwolenie zostało wydane przez Starostę przy czym w tym pozwoleniu Panie Marianie była 
wskazana zupełnie inna droga do eksploatacji i do wywozu tego urobku. Była droga wskazana do 
drogi powiatowej Przeczów – Grabowa. Druga rzecz jest taka, że wszystko jest dobrze tylko 
wszystko kosztuje Państwo wiedza jakie są fundusze na drogi również i Państwo wiedzą, że w 
większości drogi realizujemy z niewielkim udziałem środków własnych. Natomiast tutaj jeśli ta 
droga nie wejdzie do jakiegoś programu to musi być w 100% finansowana z środków własnych. 
Kolejna sprawa jest taka, o której już Pani Radna mówiła. Było zebranie, na którym były wybory 
sołtysa i sama zadałam pytanie jakie jest zdanie mieszkańców na ten temat i zdecydowanie na te 
osoby, które były a było chyba pięćdziesiąt kilka osób opowiedzieli się, że można ją robić ale jest 
ona jakby w ostatniej kolejności. Wymienili kilka dróg, które są pilniejsze, są dojazdowe do domów
i żeby robić tamte drogi. Kolejna rzecz to to, że jeszcze tamtędy nikt nie jeździ z urobkiem a już są 
skargi o czym też wiemy, że tam będą samochody ciężkie jeździć, nawet są skargi od osób 
przebywających za granicą. Niektóre skargi są na piśmie. Decyzja oczywiście należy do Rady 
Gminy. Jeżeli wy zdecydujecie, że robimy w 100% z własnych środków w takim razie musimy 
zrezygnować z czegoś. Dobrze wiecie jak mamy zaplanowany budżet a jeszcze są do 
dofinansowania drogi powiatowe, które nie są ujęte w budżecie a są to duże pieniądze.

P. Kozioł – ile ta droga by kosztowała?

P. Wójt – ta droga by kosztowała bardzo dużo, jeśli tą drogą ma przejechać ciągnik rolniczy to ona 
nie będzie bardzo droga ale jeżeli ona ma spełniać warunki pod samochody ciężarowe to trzeba 
wykorytować, dać warstwę piasku i dopiero kamienia

P. Nowak – piasek to tam jest

P. Wójt – ale trzeba wykorytować

P. Kozioł – nie można wywieźć gruzu, tyle gruzu było w Połańcu

P. Wójt – nie można z gruzu



P. Nowak – można z gruzu. Powiem tak Pani radna, bo tam wywiozłem trochę tego gruzu ale ciągle
tylko słyszę odpady i odpady. Proszę tych mieszkańców nie nastawiać odnośnie tych odpadów bo to
nie są odpady. Można gruzu nawieźć. W zamian za opłaty podatkowe mogę sam na własny koszt 
tego gruzu nawieź. Była inna droga wyznaczona z tego względu, że ta droga była tak zarośnięta. Ja 
sam nie wiedziałem, ze takowa droga jest i jest gminna. Ale później w dokumentacjach patrzę, że 
numer drogi jest to jest droga gminna i stąd się wzięło. Jest to sposób efektywniejszy jak ta droga 
gminną będę wyjeżdżał niż jak będę jeździł w kierunku Grabowej było też mówione, że ludzie nie 
pozwolą wyciąć tych zakrzaczeń a ludzie pozwolili i droga jest pięknie wycięta, każdy sobie zabrał 
co swoje.

P. Wójt – właśnie tego dotyczyła ta interwencja, że zostały wycięte drzewa bez pozwolenia tej 
osoby i powiedział, że jak przyjedzie a będzie tam cokolwiek robione to podejmie bardziej 
zdecydowane kroki.

P. Nowak – właściciel działki niech podejmuje kroki na swojej działce a nie na działce, która jest 
własnością gminy.

P. Wójt – ale my możemy się tylko poruszać w szerokości pasa drogowego a tam ten pas nie jest 
szeroki.

P. Nowak – druga sprawa niech ten właściciel działki okaże się prawem własności działki. Ja nie 
będę wnikał w szczegóły. W każdym bądź razie droga jest udrożniona, powycinane są zakrzaczenia 
jeśli by takowe coś było to była by i Policja uruchomiona itd. Przyszli mieszkańcy każdy wycinał 
wycieli sobie i już.

P. Wójt – czyli co ten człowiek, który telefonicznie zgłaszał te pretensje to co on kłamał?

P. Nowak – ja nie znam człowieka, przykładowo jak miał jakiś problem byli tam mieszkańcy 
dlaczego nie wyszedł?

P. Wójt – no bo go nie było.

P. Nowak – teraz nazywać nas złodziejami jakoś wtedy nie wyszedł.

P. Wójt – bo tłumaczę, że jego nie było przebywał za granicą.

P. Nowak – powiem tylko, że jest to wielka znieczulica i tyle.

P. Przew. – czy ktoś chce zabrać głos jeszcze? Proszę Państwa wydaje mi się, że sprawa ta powinna 
iść na Komisję Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa, w której Pan również mógłby uczestniczyć.
Wtedy proszę Państwa myślę, że jakieś rozwiązanie się znajdzie. O ile sobie przypominam to była 
rozmowa na komisji, Pana nie było ale ja miałem przyjemność uczestniczyć w tej komisji i była 
taka sytuacja, że Pan składał takie zobowiązanie, że będzie partycypował w kosztach jeżeli chodzi  
o kamień a później wyszło, że Pan zmienił tak jakby trochę decyzję bo oczywiście chciał Pan 
partycypować w kosztach ale na warunkach, że my jako gmina umorzymy Panu podatek, to już 
zmieniło całkiem postać rzeczy, bo umowa była taka wstępna to co Pan uczestniczył w tej ostatniej 
sesji. Później zmieniły się trochę te warunki, myślę że dobrym by było takim przykładem żebyście 
się Państwo spotkali z Komisją Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa. Komisja może jak 
najbardziej pojechać na miejsce rozeznać temat i myślę, że jakieś rozwiązanie sensowne trzeba 
zrobić w tym kierunku. Ponieważ dzisiaj to my nie podejmiemy teraz takiej decyzji ale na 



najbliższą komisję Panie Przewodniczący można by było Pana zaprosić, powiadomić wcześniej 
żeby Pan mógł uczestniczyć w tej komisji.

P. Nowak – jeszcze słowo, bo słyszę, że pieniądze będą wydawane na moją firmę i moją 
działalność. Powiem w ten sposób ileś lat temu, chodzi mi teraz dokładnie o miejscowość Słupiec, 
też tam planowałem rozwinąć działalność pod kontem poboru piasku z rzeki Wisły w zamian za to 
miałem zrobić narzut kamienny na lewym brzegu Wisły i byłoby by to zrealizowane gdyby nie 
mieszkańcy wsi wraz z Panem Radnym, Sołtysem, udaremnili to działanie a działanie było z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W temacie było usuwanie skutków powodzi, udrażnianie 
rzeki Wisły w zamian za wydobywanie kruszywa. Miałem zrobić gratisowo na własny koszt narzut 
kamienny na lewym brzegu rzeki Wisły. Dzisiaj słyszę, że od nowa jest ten temat wertowany żeby 
Wody Polskie wykonały to, zrobiły ten narzut kamienny. Należy sobie zadać pytanie z czyich 
pieniędzy?

P. Gromny – z całym szacunkiem Panie Marianie zaczął Pan trochę od tyłu to wszystko. Tak 
załatwiał Pan inwestycje w Słupcu i tak samo w Przeczowie od tyłu. Najpierw załatwia Pan 
pozwolenie z RZGW a później dopiero przyszedł na Słupiec do mieszkańców.

P. Nowak – nie mogłem sobie pierw załatwić, pierw wydała zezwolenie Gmina.

P. Gromny – ale Pan przyszedł na zabranie już z pozwoleniem wodno-prawnym.

P. Nowak – z koncesją a żeby uzyskać koncesję to pierwszym organem jest Gmina, drugim 
organem jest Urząd Marszałkowski

P. Gromny – był Pan na zebraniu od początku do końca i mieszkańcy się nie zgodzili na to.

P. Nowak – nie zgodzili się mieszkańcy bo im zniszczę drogę a powiem w ten sposób zrobiłbym 
Wam drogę asfaltową, bo współpracuję z betoniarniami i zrobiłbym Wam drogę asfaltowa. Tak 
miało być w założeniach i byście na tym dobrze wyszli. Dobrze będzie droga asfaltowa ale my dalej
nie chcemy żeby tam był pobór bo będą pękać domy. Domy pękają.

P. Przew. – trzeba przerwać tą dyskusję bo odbiegamy od tematu.

P. Nowak – odbiegamy od tematu ale trzeba sobie powiedzieć jaka jest prawda, bo wtedy ja nie 
rozumiem jakim to celem było robione ogólnie to jakby z góry na to patrzył to mieszkańcy Słupca 
wolą się chyba topić niż czerpać piach.

P. Gromny – sam Pan do mnie osobiście mówił, że może by Pan poszedł sam do mieszkańców to 
może by się zgodzili, tak się Pan do mnie zwracał.

P. Nowak – no tak, no i co z tego

P. Gromny – i mieszkańcy się nie zgodzili i do kogo ma Pan pretensje?

P. Nowak – sam Pan mówiłeś, że mieszkańcy się nie zgodzą, będziemy rzucać Panu brony itd. 
Takie były słowa trzeba sobie prawdę powiedzieć.

P. Gromny – ale to nie ja mówiłem tylko mieszkańcy Panu powiedzieli, czemu Pan przekręca?

P. Nowak – Pańskimi ustami



P. Gromny – niestety to nie jest prawda

P. Nowak – tak było

P. Przew. – proszę Państwa czy ten temat, który zaproponowałem żeby  rozwiązać problem na 
Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa i zaprosić Pana i w tym temacie znaleźć 
rozwiązanie na szerszym etapie. Tak Panie Przewodniczący?

P. Gromny – nie ma sprawy możemy zrobić komisję nie widzę przeszkód.

P. Przew. – czy Pan jest zgodny w tym temacie?

P. Nowak – oczywiście, że tak.

P. Przew. – czy są jakieś pytania, sprawy różne?

P. Oleś – ja mam taką uwagę, ponieważ chodzą pracownicy ze Stacji Uzdatniania Wody u nas i 
zmieniają liczniki w tym tygodniu byli na Budziskach. Mam taką uwagę ponieważ Panowie nie 
mieli jakiejś tam części, która była popsuta, dokładnie nie wiem jakiś zawór i nie mieli go na stanie.
Chodzi o to, że jak jeżdżą Ci Panowie żeby mieli na stanie jakieś dodatkowe rurki czy jakieś tam 
zawory. Ta Pani jest samotna oni prosili czy nie mogłaby tego kupić ale ona nie pojedzie bo nie ma 
prawa jazdy. Po prostu zwrócić uwagę tym Panom, którzy jeżdżą żeby na pace takie zawory czy coś
takiego żeby po prostu zwrócić uwagę to dla nich chyba nie jest duży problem.

P. Przew. – ja podejrzewam, że ten zawór jest poza licznikiem

P. Oleś – tak, ale akurat był potrzebny a ta Pani nie mogła jechać

P. Przew. – ale my jako Gmina nie świadczymy usług

P. Oleś – ona powiedziała, że pokryła by koszta tylko żeby zaopatrzeni byli ci pracownicy

P. Przew. – ale my jako Gmina nie świadczymy usług

P. Oleś – ja wiem ale akurat jak potrzeba, jak się wymienia, instalacje są starego typu użytkowane 
od wielu lat i akurat był jakiś zawór potrzebny i ona powiedziała, że pokryje koszty tylko żeby to 
było

P. Sekretarz – tak jest robione i w każdym miejscu gzie jest robione to nawet do tego stopnia, że 
jadą do sklepu i sami kupują

P. Oleś – ale kto kupuje?

P. Sekretarz – ci Panowie z wodociągu i takie były problemy, też były różnego rodzaju głosy. 
Natomiast my usługowym przedsiębiorstwem nie jesteśmy w rozumieniu usług wodociągowo - 
kanalizacyjnych ale instalacji wewnętrznych domu. Co jest możliwe to staramy się zrobić a naszym
zadaniem jest wymiana tylko licznika. Sporadyczne przypadki są robione. Nie wiem dlaczego tak 
tam wypadło nie mamy takiej uwagi ogólnie w terenie żeby coś się działo.

P. Oleś – mieszkaniec Budzisk mi taką informację przekazał i tak przekazuję.



P. Wójt – Sekretarz tez nie do końca powiedział jak to wygląda. Ponieważ oni przecież nie wiedzą 
co będzie potrzebne. Jak zostało powiedziane nie jesteśmy przedsiębiorstwem usługowym. Jeżeli 
stwierdzą, że oprócz tego, że wymienią wodomierz co jest naszym zadaniem i my to musimy zrobić
na własny koszt, to jest jeszcze coś w instalacji wewnętrznej, która należy do właściciela do 
wymiany, to wtedy Oni albo jeżeli to mają na stanie to wymieniają a jeżeli nie mają to muszą 
pojechać wziąć paragon i komuś powiedzieć. To co Pani Sołtys mówi to była taka sytuacja 
analogiczna w Wolicy gdzie Pani też powiedziała, że przyszli i kazali zapłacić 20 zł. ja tą sprawę 
wyjaśniłam tutaj, bo też zaczęłam pytać co i jak, okazało się że owszem oni powiedzieli, że te 
części, które są potrzebna żeby przy tym nowym wodomierzu to funkcjonowało to one kosztują 20 
zł i one muszą być kupione normalnie w sklepie. My musielibyśmy mieć te części i sprzedawać, bo 
coś ktoś komuś da za darmo. My wymieniamy tylko to co jest własnością gminy. Często mówią co 
jest potrzebne. Jak sprawdzą co jest potrzebne to umawiają się z właścicielem na drugi dzień, że nie
będą demontować tego wodomierza tylko dopiero jak to zostanie kupione. Jeśli ktoś powie, że jeśli 
Panowie mogą to niech mi kupią to oni wręcz tak robią ale przyjeżdżają w tedy z paragonem, z 
tymi częściami i dają temu zainteresowanemu. Sposób taki prosty, że oni będą mieć te części u 
siebie i np. temu jest potrzebne to a to kosztuje 60 zł., ja też za tym optowałam i dosyć długo 
dyskutowaliśmy na temat z Panem Sekretarzem i Radcą ale my po prostu takich rzeczy robić nie 
możemy.

P. Oleś – chodzi mi o to żeby ta osoba nie musiała jeździć, bo są osoby starsze i nie maja 
możliwości i nie znają się na tym. Chodzi o to, że jak nie maja na stanie to żeby ta osoba weszła 
zobaczyła co jest potrzebne, pojechała zakupiła co jest potrzebne.

P. Wójt – i dokładnie tak jest robione tylko wtedy jeśli nie maja tego przy sobie to za dzień czy dwa 
dni się umawiają, że przyjadą i wtedy wymienia wodomierz.

P. Oleś – nie jestem z terenu Wilkowej ale wiem, że jak była ta susza to mieszkańcy narzekali, że 
nie mieli wody. Czy coś w tym temacie, czy te studnie w ogóle, które były budowane są 
uruchomione? Co tam jest z tymi studniami? Czy ruszyły te studnie, które były kopane? Mnie to 
akurat nie dotyczy ale były takie oskarżenia, a bo wy na Budziskach bierzecie wodę a my nie 
mamy.

P. Kozioł – to czemu radny z Wilkowej nic nie zgłasza

P. Oleś – ja akurat to wiem od mieszkańca Wilkowej

P. Wójt – było to jakieś 2-3 tygodnie temu. Ja też miałam telefony do siebie w tej sprawie. To nie 
było związane z brakiem wody tylko z brakiem prądu.  Oprócz tego, że nie byliśmy zawiadomieni o
tym, że tego prądu nie będzie to jeszcze jak Pan Oleś dzwonił to na początku powiedzieli, że nie 
będzie 2 godziny, później że nie będzie do trzeciej a później się okazało, że nie było do 18-tej. Jeśli 
chodzi o ilość wody to na razie tej wody nam wystarcza. Studnie są oddane do użytku i funkcjonuje
to wszystko prawidłowo. Wody nam wystarcza. Chociaż proszę Państwa apeluję do wszystkich jeśli
są takie upały i jest susza żeby tej wody nie używać do podlewania ogródków. Pobór jest 
dwukrotnie większy na razie nam nie brakuje. Ale też proszę pamiętać o tym, że ta woda idzie przez
Stację Uzdatniania Wody, która ma określoną moc przerobową żeby ją uzdatnić. Jeżeli my tą 
uzdatnioną wodą podlewamy ogródki a wiadomo, że w okresie suszy jest tego potrzeba dużo to 
ludzie z Wolicy, Wilkowej, Góry czy Grabowej ten brak odczują.

P. Wróbel – u nas na drodze zagościły bobry i tą drogę dalej psują, już są 3 dziury i teraz zrobiła się 
następna na środku jezdni. Trzeba by coś z tym zrobić.

P. Wójt – sprawdzimy i zobaczymy co z tym można zrobić. Wiadomo, że bobry są pod ochroną.



P. Soja – są u nas we wsi dwie działki karygodnie zachwaszczone, zakrzaczone. Jeden będzie 
chodził plewił a drugi niweczył jego pracę bezkarnie. Po drugie wyjazd na drogę powiatową jest tak
zarośnięty, że tam trzeba do połowy jezdni wyjechać żeby widzieć czy coś nie jedzie z prawej 
strony. Następna sprawa to droga przez Mikoski, w zeszłym roku żeśmy wycieli gałęzie ale nie 
będziemy co roku  robić niech sobie robi właściciel.

P. Kowalska – nie można dać upomnienia żeby powycinali chwasty czy krzaki? Jedno upomnienie, 
drugie jak nie pomoże to zrobić porządek na koszt właściciela.  

P. Gromny – ja mam dwie uwagi od mieszkańców:

1. wystąpić z pismem do Prezesa Koła Łowieckiego odnośnie odstrzału lisów.

2. dzwoniłem do Pana Kierownika Wód Polskich, który jest w Połańcu odnośnie koszenia wałów. 
Trawa już rośnie trzecia a wały są w tym roku jeszcze nie koszone. Kierownik odpowiedział mi, że 
przetarg jest zrobiony najprawdopodobniej do końca miesiąca wyjadą. Może z Urzędu Gminy 
zwrócić się do nich żeby to przyspieszyli bo w tej trawie to i lisy i bobry i wszystko inne.

P. Wójt – jeżeli chodzi o te pisma do koła łowieckiego i wały do wystąpimy z pismami. Natomiast 
jeśli chodzi o te zachwaszczone działki są czasami takie postępowania prowadzone, rozeznamy 
sprawę i będziemy działać. Czasami to trzeba aż na drodze sądowej ale z drogą sądową proszę 
Państwa są problemy ponieważ wtedy wchodzi w grę również wyznaczenie granic geodezyjnych, 
już rozmawialiśmy na ten temat z Radcą Prawnym i to nie jest taka prosta sprawa.

Jeżeli chodzi proszę Państwa o odnawialne źródła energii chcę tylko króciutko bo się dużo osób o 
to pyta. Już są te brakujące osoby z gminy Stopnica i w związku z tym w najbliższych dniach 
będzie ogłoszony przetarg. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt będzie realizowany.

P. Oleś – ja mam jeszcze takie pytanie o drogi wewnętrzne gminy, czy jest jakaś decyzja, która 
droga w tym roku będzie realizowana? Podana jest któraś z dróg i w jakiej miejscowości?

P. Wójt – z dróg dojazdowych do pól złożony jest wniosek na krótki odcinek drogi w Słupcu.

P. Oleś – mówimy na ten rok?

P. Wójt – na ten rok. W zeszłym roku w ogóle nie była żadna droga taka realizowana i teraz jest 
złożony wniosek na tą drogę w Słupcu jest to od drogi powiatowej na Nowej Wsi.

P. Oleś – długi to jest odcinek?

P. Wójt – nie, około 300 m.

P. Oleś – to będzie asfalt?

P. Wójt – tak, ona jest w tej chwili kamienna. Będzie podbudowa i asfalt.

P. Przew. – przed żniwami dużo jest właśnie interwencji o zakrzaczenia przy drogach. Chodzi o 
drzewa, które są przy drodze a gałęzie przechodzą aż na druga stronę i ludzie przejeżdżają czy 
wiozą płody rolne, snopki czy kombajnem jedzie czy ciągnikiem i to utrudnienia są i trzeba coś 
zrobić w tym kierunku. Wiadomo, że teraz maszyny są bardzo drogie i jak sobie uszkodzi to ponosi 



duże koszty. Są właściciele niech zadbają, żeby przycięli te drzewa na swojej posesji. Wystąpić do 
takich właścicieli.

P. Wójt – wszystkie te rzeczy takie, które są problematyczne to maja Państwo Sołtysi i Radni 
zgłaszać do Pani inspektor ds. drogownictwa.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec czego wyczerpaliśmy porządek 
obrad. Wszystkim uczestnikom dziękuję. Zamykam ósme posiedzenie Rady Gminy Łubnice.

 

Sesja trwała 2 godz. 23 minuty.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


