
PROTOKÓŁ Nr V/19

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 12 lutego 2019 roku

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecny usprawiedliwiony. 

 

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.     Spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

3.     Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu.

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

5.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

6.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa 
za 2018 rok.

7.     Podjęcie uchwały  w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu Rady 
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy 
Łubnice na 2019 rok.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”



10.           Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

11.           Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego 
pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, 
Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy”

12.           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 
lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.           Interpelacje i wnioski radnych.

14.            Odpowiedzi na interpelacje.

15.            Wolne wnioski i informacje.

 

Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram V sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. Na dzisiejszej sesji jest 
obecnych 13 radnych, dwoje jest nieobecnych usprawiedliwionych.

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

P. Wójt – ponieważ w punkcie 2 miało być spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, który nie przyjedzie wnoszę o skreślenie punktu 2 z porządku obrad .

P. Przew. – wobec tego kto z Pań i Panów jest za wykreśleniem z porządku obrad jeszcze tego 
punku.

Wniosek przyjęto jednogłośnie

P. Przew. - proszę Państwa przystępujemy do przegłosowania porządku obrad bez punktu2.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

P. Przew. – na początku oddam głos Pani Dyrektor Centrum Kultury ponieważ chciałaby przekazać 
sprawy informacyjne.

Panie Dyrektor Centrum Kultury – nasza gmina w ubiegłym roku realizowała projekt edukacji 
komputerowej w ramach Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej. Zostało przeszkolone i dostało 
certyfikaty 60 osób. Teraz udało nam się otrzymać dofinansowanie na stworzenie 3 grup 10 
osobowych. W związku z powyższym bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Państwa i 
mieszkańców.



Tu prośba dla radnych i sołtysów żeby poinformować mieszkańców, że od 1 marca starujemy z 
nowymi zajęciami. Kurs jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w dogodnych terminach w piątek i 
sobotę.

 

Ad. 3

 

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień – przedstawię Państwu trochę informacji na temat 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów wojsk. Wojska Obrony Terytorialnej są 5 
rodzajem służby wojskowej. Powołane one zostały aby wspierać lokalne społeczności zarówno do 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych jak również do obrony w razie konfliktu zbrojnego. Idea 
nadrzędna tych wojsk jest obrana małej ojczyzny i działanie na terenie małej ojczyzny to jest 
powiatu czy gminy. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego obecnie funkcjonuje 10 
Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach. Kolejny batalion ma być formowany w 
Sandomierzu na przełamie marca i kwietnia tego roku. Przywiozłem ze sobą ulotki proszę się z 
nimi zapoznać i rozpowszechnić je wśród mieszkańców. Może ktoś będzie chciał wstąpić do Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Aby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej wystarczy zgłosić się do 
Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożyć stosowny wniosek.

P. Kozioł – na ile lat jest zawierany kontrakt z takim żołnierzem?

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień – od roku do 3 lat, do 6 lat w zależności od 
kandydata.

 

Ad. 4

 

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

Czy są pytania do uchwały budżetowej?

P. Kozioł – jaka została zabezpieczona kwota na bibliotekę, bo tu nie ma nic?

P.  Skarbnik – środki na bibliotekę są zabezpieczone w dotacji dla Centrum Kultury.

P. Przew. - Czy są pytania do uchwały budżetowej? Nie widzę wobec tego przegłosujmy.

Uchwała Nr V/24/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok                                                                                   
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 



Ad. 5

 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła następujące sprawozdanie z działalności 
komisji w 2018 roku.

W roku 2018 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łubnice odbyła 14 posiedzeń.

11 posiedzeń odbyło się z udziałem radnych poprzedniej kadencji i 3 posiedzenia radnych obecnej 
kadencji.

Posiedzenia dotyczyły:

1. Kontroli wydatków i przychodów związanych z działalnością dotyczącą przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii,

2. Kontroli budżetu Centrum Kultury w Łubnicach,

3. Kontroli postępowań przetargowych,

4. Kontrola wydatków na termomodernizację budynku szkoły w Budziskach,

5. Kontrola Ośrodka Pomocy społecznej,

6. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku,

7.Kontrola podatków: skutków obniżenia stawek oraz udzielenia ulg i zwolnień,

8. Kontrola wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenia wójtowi absolutorium.

Odbywały się także wspólne posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów , Rozwoju 
Gminy i Rolnictwa, które dotyczyły omówienia projektów uchwał budżetowych na 2019 rok, 
projektów stawek podatkowych, zmian statutu gminy Łubnice, uchwał inwestycyjnych i innych 
zagadnień.

Ad. 6

 

Pan Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa przedstawił sprawozdanie z 
działalności komisji następującej treści:

 

1.     W minionym 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji, w tym 2 posiedzenia wspólne z 
Komisją Rewizyjną.

2.     Na w/w posiedzeniach opiniowano  i rozpatrywano sprawy przekazane Komisji przez Radę 
Gminy oraz sprawy przedkładane przez członków Komisji. Pracowano nad projektami uchwał.



3.     Przyjmowano i rozpatrywano podania, skargi i wnioski złożone przez mieszkańców gminy 
oraz członków rady.

4.     Przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu działki pod budowę studni głębinowej dla 
Stacji Uzdatniania Wody.

5.     Zapoznano się z różnymi projektami uchwał a szczególnie budżetowymi i wydano opinie w 
ich sprawie.

6.     Zapoznano się ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz za I półrocze 
2018 roku.

7.      Podejmowano decyzję na temat uchwał podatkowych i określono ich stawki kwotowe.

8.     Zajmowano się gospodarką odpadami i ustalono stawkę opłat za odbiór odpadów od 
mieszkańców.

9.     Przed końcem roku 2018 zapoznano się z budżetem gminy na 2019 rok.

 

Ad. 7

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice 
do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie.

Czy są pytania do projektu uchwały?

P. Kozioł – czym ta rada się zajmuje?

P. Wójt – Rada Społeczna funkcjonuje przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie składa się z przedstawicieli samorządów i związków zawodowych. 
Generalnie zajmuje się opiniowaniem

projektów, które są przedstawiane przez dyrekcję a dotyczą bieżącego zarządzania szpitalem. 
Opinia jest niewiążąca ale musi być wydana żeby dyrekcja mogła występować do rady Powiatu o 
podjęcie stosownych uchwał.

P. Kozioł – czy ta rada ma wpływ na pracę przychodni?

P. wójt – nie ma żadnego wpływu.

P. Bolon – a na pracę w szpitalu tez nie?

P. Wójt – pośrednio tak bo jakieś opinie się wyraża ale tak jak powiedziałam to są opinie, które są 
opiniami nie wiążącymi. Była poruszana na radzie sprawa przyjęcia pacjenta z terenu naszej gminy,
odpowiedź Dyrektora była, że wszystko było robione zgodnie procedurami.



P. Kozioł – mieszkańcy narzekają na opiekę zdrowotna w naszej gminie przed wyborami jak Pani 
pamięta była krew pobierana na ulicy. Chciałem zapytać przy okazji czy zostało to wyjaśnione?

P. Wójt – zostało to wyjaśnione była to nieprawda. Natomiast na każde na telefon i lekarz i 
pielęgniarki dojeżdżają do pacjenta.

P. Kozioł – Pani Wójt mieszkańcy narzekają na naszą opiekę, że jest tylko jeden lekarz 4 
pielęgniarki, nie ma żadnego specjalisty.

P. Wójt – panie radny pozwolę się nie zgodzić, bo jest doktor Domagała, doktor Regulska, doktor 
Cudak Domagała.

P. Kozioł – to chyba się zmieniło teraz. Chodzi o specjalistów, żeby przyjeżdżali.

P. Wójt – nasz zakład funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i oni realizują to co
mają zakontraktowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli9 chodzi o specjalistów to 
oczywiście na specjalistę trzeba mieć dodatkowe pieniądze i odpowiednie warunki do pracy. 
Ponieważ spotykam się już drugi raz z takimi uwagami można by było zaprosić Pana Doktora na 
wspólne posiedzenie komisji i wtedy wyjaśnić takie sprawy.

P. Kozioł – przychodnie sobie ściągają specjalistów odpłatnie. Przyjeżdża np. raz w miesiącu i 
pacjent sobie płaci.

P. Wójt – żeby przyjechał prywatnie jakiś specjalista to musi mieć odpowiednia liczbę osób 
chętnych żeby mu się to opłaciło. Jeśli chodzi o dostępność dla osób niepełnosprawnych to do 
końca tego roku musi być wykonany podjazd albo winda żeby osoby niepełnosprawne mogły 
swobodnie dostać się do tego  ośrodka. Będzie to realizowane w ramach rewitalizacji miejscowości 
Łubnice.

P. Bąk – jeśli chodzi o specjalistów to oczywiście nie ma ale z podstawową opieką zdrowotną to 
naprawdę nie ma problemu przychodzi się o ósmej i jest się przyjętym a w Połańcu trzeba stać od 
czwartej.

P. Wójt – z informacji jakie ja posiadam od pacjentów to porównując u nas a w Połańcu jest 
kolosalna różnica.

P. Świerk – ja należę do Połańca i chcąc iść do lekarza muszę jechać o czwartej żeby sobie zając 
kolejkę.

P. Przew. – trzeba na posiedzenie Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa zaprosić Pana 
Doktora i wyjaśnić wszystkie te sprawy.

P. Paruch – zawsze się znajdzie jakiś malkontent co mu wszystko przeszkadza.

P. Golba – ja chciałem powiedzieć, że pacjenci skarżą się, że przychodzą do lekarza są rejestrowani 
jako 3 a później wchodzą jako np. 8.

P. Kozioł – to wynika z tego, że pracownicy maja pierwszeństwo.

P. Bolon – czyli jak ktoś ma jakieś uwagi do szpitala to taka rada zgłasza to



P. Przew. – można zgłaszać. Czy ktoś ma jeszcze pytania co do projektu uchwały. Nie widzę wobec 
tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr V/25/19
w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji 
Rady Gminy Łubnice na 2019 rok. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr V/26/19
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2019 rok.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”

Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr V/27/19
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.



 

 

Ad. 10

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 
działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach. Czy są pytania do tej 
uchwały? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

 Uchwała Nr V/28/19
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach.                                                                                                 jako 
załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych. 11 za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymała się od głosu.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 11

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy”

Czy są pytania do tej uchwały?

P. Kozioł – na chwile obecna ile jest chętnych

Jeśli chodzi o chętnych na ogniwa fotowoltaiczne to mamy jeszcze więcej chętnych niż mam 
miejsc. Natomiast na kolektory słoneczne wszyscy Ci, którzy chcieli są ujęcie ale i tak jest luka i 
dlatego została jeszcze dobrana Gmina Stopnica.

P. Kozioł – czy to będzie w tym roku

P. Wójt – myślę, że tak. jak wszystko dobrze pójdzie.

P. Paruch – ile będą kosztować takie kolektory

P. Wójt – dopiero się okaże po przetargu. Wiadomo, że całą kwotę trzeba będzie wpłacić przed 
wykonaniem, nie będzie rozkładania na raty.

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

Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr V/29/19



w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy”

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 12

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr V/30/19
w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

P. Przew. – chciałem przy tej okazji wszystkim sołtysom, którzy pełnili funkcję sołtysa przez 
ostatnia kadencję z w imieniu własnym, Pani Wójt i wszystkich radnych serdeczne podziękowanie i
życzyć pomyślnych wyborów jeśli oczywiście sobie tego życzą. A jest nie ciekawie bo już w jednej 
miejscowości nie doszło do wyboru sołtysa.

P. Bolon – co w takiej sytuacji?

P. Wójt – są dwie możliwości albo jak nie wybiorą to wieś nie ma swojego reprezentanta. Jeżeli 
chodzi o podatek i inne należności to jak Państwo otrzymujecie nakaz to tam pisze, że płaci się u 
inkasenta albo w banku. Natomiast drugi wariant mniej korzystny dla wsi co powinno wieś 
zmobilizować bo możemy wszcząć procedurę likwidacji sołectwa jako jednostki pomocniczej 
gminy i połączyć z sąsiednia miejscowością. To jest długa procedura ale ja myślę, że mieszkańcy 
się  zdecydują i wybiorą sołtysa.

P. Świerk – ja nic nie mogę zrobić. Mieszkańcy się wypowiadają, że przecież nie musi być sołtysa.

P. Wójt – ja wiem, że jest to bardzo niewdzięczna praca. Sołtys jest najważniejsza osobą w 
miejscowości. Radny owszem podejmuje decyzje związane z działalnością gminy a w danej 
miejscowości jest sołtys. Jest grupa osób, która jest bardzo niezadowolona i poddaje sołtysa 
krytyce. Ważna żeby mieć własną satysfakcję.



P. Przew. – zapoznał z pismem w sprawie konkursu na najlepszego sołtysa roku 2018.

 

Ad. 13

 

Brak interpelacji

 

Ad. 14

 

Brak odpowiedzi na interpelacje.

 

Ad. 15

 

P. Kozioł – jest taki program Ministerstwa Sportu dofinansowania klubów sportowych w wysokości
10 tysięcy zł. czy nasza gmina przystąpi do tego programu?

P. Wójt – jak radny sam powiedział dofinansowanie dotyczy klubów sportowych. Musi być taki 
klub zarejestrowany. Jeśli chodzi o nasza gminę to jest taki uczniowski klub zarejestrowany przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach. Nie wiem jak tam sobie zadecydują to będziemy 
przystępować. Już w tej chwili jest podpisana umowa z Ministerstwem Sportu na dodatkowe zajęcia
sportowe. Myślę, że jeżeli będziemy się kwalifikować i będzie można zgłosić akces do tego to na 
pewno tak.

P. Kozioł – Pani Wójt mieszkańcy się skarżą, że przez naszą gminę kursuje tylko 3 BUSY rano. Po 
południu ciężko się dostać ze Staszowa, z Połańca po godzinie 15-tej już jest kaplica. Ja to 
zgłaszałam Pani Radnej Powiatowej. Złożyła wniosek w Starostwie chciałem to doprecyzować żeby
tych busów było więcej. Do południa jako tako się dostanie do Połańca później do Staszowa. Tu 
chodzi o ludzi starszych, którzy nie maja prawa jazdy bądź samochodu.

P. Wójt – jedyne co możemy zrobić to jak Pan tutaj zauważył radni powiatowi mogą złożyć 
wniosek ale również Starosta tego problemu nie rozwiąże, bo ustawa o transporcie publicznym, 
która miała zafunkcjonować już od ubiegłego roku jak do tej pory jest jakoś słabo wcielana w życie.
W związku z tym jeśli chodzi o kursy czy to busów czy autobusów to jeśli chodzi o gminę to ssą 
tylko opiniowane trasy i godziny odjazdu. Jeśli dotyczy kilku gmin to opiniuje Powiat, natomiast 
jak kilku powiatów to Urząd Marszałkowski. W tej chwili transport publiczny odbywa się w 
oparciu o prywatnych przewoźników a wiadomo, że oni liczą pieniądze.

P. Kozioł – a oni sobie wybierają najlepsze trasy

P. Wójt – trzeba by dać dopłaty do nieopłacalnych kursów, prywatny przedsiębiorca nie będzie 
jeździł na tych trasach, które nie przynoszą zysków



P. Kozioł – oni mają różne kursy, jedno w drugie wchodzi. Jak dostają koncesje to powinno to być 
uwzględnione.

P. Wójt – wydaje mi się, że to nie na poziomie gminy

P. Kozioł – ale po południu z Połańca trzeba iść do Łubnic na piechotę. To jest chore.

P. Wójt – jak to jest chore to według radnego kto to powinien uleczyć?

P. Kozioł – starostwo

P. Wójt – ale to nie starostwo ustala kursy. Nie wiem czy Starosta może powiedzieć cos takiego, że 
ja wydam koncesje jak zrobicie jeszcze jakiś dodatkowy kurs.

P. Bąk – to chyba Urząd Marszałkowski zatwierdza godziny i trasy

P. Wójt - jedyne co możemy zrobić to wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego. Ale to jest jedynie 
interwencja, to jest podobny sposób jak był przy Radzie Społecznej. My możemy zgłaszać ale nie 
jesteśmy tym czynnikiem, który ma na to wpływ. Owszem możemy wpłynąć na przewoźnika jeżeli 
rada gminy by przeznaczyła środki i wynajęła jakiegoś przewoźnika na kurs o tej czy o tej godzinie.

P. Kozioł – nie wiem czemu parę lat temu się wszystko opłacało a teraz się jnic nie opłaca.

P. Wróbel – bo teraz ma każdy swój samochód i nie jeździ transportem publicznym.

P. Szymański – jak sprawa z drogą na górce był geodeta i co dalej?

P. Wójt – tak był geodeta paliki zostały zabite i tam miały być wycięte drzewa, krzaki i ma być 
wywiezione trochę rumoszu i na tym odcinku jak została wytyczona ta droga ale wszelkie 
informacje konkretne w pokoju nr 8.

P. Przew. – chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że jak zadajemy pytania żebyśmy nie używali nazwisk
ponieważ RODO nas obliguje do nieużywania nazwisk. Można zadawać pytania wyrażając je 
inaczej. Czy są jeszcze jakieś pytania?

P. Bolon – a już kiedyś mówiłam o tej sprawie chodzi mi o zgarnianie poboczy. Jak się je zgarnie to 
się polepszy jakoś dróg i nie będą się tak niszczyły. Tak to się robią zastoiska wody i drogi są 
niebezpieczne. Dotyczy to zarówno dróg powiatowych jak i gminnych.

p> Przew. – zgłosimy ta sprawę do powiatu.

P. Kozioł – chodzi mi o tę studnię głębinową , już jest 3 czy 4 aneks. Kiedy ona będzie 
uruchomiona?

P. Sekretarz – termin jest do końca lutego

P. Przew. – czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Może między czasie ja wystąpię z prośbą żeby 
wszelkie sprawy zgłaszać wcześniej na komisjach, np. dzisiaj wynikła sprawa z Doktorem. 
Jakbyśmy wiedzieli wcześniej to byśmy się z nim umówili. On tez nie wyjdzie kiedy my chcemy bo
ma pacjentów. Na pewno znajdzie taki dzień kiedy będzie miał wolniejszy i mógłby spokojnie z 
komisją się spotkać i przedyskutować różne sprawy. Tak, że bardzo proszę takie sprawy zgłaszać do



przewodniczącego komisji i przewodniczący zaprosi ta osobę i będzie można szerzej temat 
rozwiną. Nie tylko dotyczący służby zdrowia ale także innych spraw. Czy jeszcze ktoś chce zabrać 
głos? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad i zamykam dzisiejsze 
obrady.

 

Sesja trwała 2 godz. 01 minutę.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


