
PROTOKÓŁ NR XIII/19 

z sesji Rady Gminy Łubnice 

 odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku 

 

W sesji udział wzięło piętnastu radnych. 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

     1. Anna Grajko – Wójt Gminy 

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy 

3. Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy  

4. Sołtysi 

 

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 uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2020 

rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubnice na lata 2020 – 2031. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości. 

7. Interpelacje i wnioski radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 1 
P. Przew. - otwieram XIII posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach, witam Panie  

i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, witam Panią Skarbnik, Panią Wójt, 

Pana Sekretarza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy  

w Łubnicach jest władna do podejmowania uchwał. 

P. Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

P. Przewodniczący – proszę Państwa proponuję jeszcze wprowadzić zmiany do 

porządku obrad o wprowadzenie jeszcze dwóch punktów. Państwo dostali teraz 

dwie uchwały do poprawy. Uchwały te były podejmowane na ostatniej sesji.  

 

P. Przewodniczący odczytał dwa dodatkowe punkty do porządku obrad: 



1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/19 

Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty do 1 m³ 

wody. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/19 

Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. 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. Przew. – czy ktoś chce jeszcze wprowadzić jakieś zmiany do porządku 

obrad? Nie widzę. Wobec tego bardzo bym prosił o przegłosowanie najpierw 

tych dwóch punktów o wprowadzenie do porządku obrad.  

 

Wprowadzone dwa dodatkowe punkty zostały przyjęte jednogłośnie. 

  

P. Przewodniczący przedstawił w całości porządek obrad z włączeniem dwóch 

dodatkowych punktów. 

 

Porządek obrad z poprawką przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

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

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. - czy są pytania do uchwały?  

P. Kozioł – zwiększa się dochody na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 9 200,00 

zł, na jaki cel to jest? 

P. Skarbnik – zwiększamy dochody, czyli są to wpływy uzyskane  

z odszkodowań z oczyszczalni, przeznaczone na dopłate do energii elektyrcznej. 

P. Przew. – czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. 

P. Przew. – proszę o opinię przewodniczącego komisji. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Panią przewodniczącą? 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania. 

  

Uchwały Nr XIII/80/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 



Ad. 3 

P. Przew. – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 

2020 rok. Wszyscy Państwo dostali materiały. Odbyły się dwie komisje, na 

których szeroko dyskutowano na temat uchwały łącznie z załącznikami. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały oraz odczytał uchwałę  

z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą opinii projektu budżetu gminy na 

2020 rok. 

P. Przew. – czy są pytania do uchwały? 

P. Kozioł – czytałem parę razy i mam pytania. Środki przeznaczone na 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 400,00 zł. Czy my musimy takie 

środki przeznaczać? 

P. Wójt – środki te mogą być niewykorzystane, natomiast zaplanowane  

w budżecie muszą być w określonej wysokości, która narzucona jest wzorem. 

Natomiast na pewno nie są wykorzystywane w całości, ale zaplanowane muszą 

być, ponieważ nie uzyskalibyśmy pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, że nie przeznaczamy takiej właśnie kwoty. 

P. Kozioł – 181 672,00 zł kosztuje nas autobus szkolny. Czy nie można by 

znaleźć tańszego przewoźnika, żeby zmniejszyć koszty utrzymania? Wychodzi 

20 000,00 zł miesięcznie za utrzymanie a autobus cały rok nie pracuje tylko  

9 miesięcy. Czy były robione symulacje w ogóle? 

P. Wójt – dziwi mnie to pytanie, ponieważ ten problem rozpracowywany był na 

komisjach i to wszystko było liczone. W tej chwili pytanie czy były robione 

symulacje ja już to na komisji wyjaśniałam. Wystarczy policzyć, jakie byłyby 

koszty, żeby wszystkim dzieciom, które są odwożone naszym gimbusem 

zafundowali bilety bo tak trzeba powiedzieć, ponieważ wszystkie dzieci, które 

są dowożone gimbusem nie spełniają tych kryteriów ustawowych. Sto coś 

złotych kosztuje jeden bilet miesięczny. Koszty wynajęcia po takich cenach jak 

w tej chwili płacimy przewoźnikowi, który wykonuje usługę na trasie Słupiec-

Łubnice –Łubnice-Słupiec byłyby na pewno wielokrotnie większe.  

P. Kozioł – miesięczne utrzymanie gimbusa kosztuje 20 000,00 zł. Nie pracuje 

cały rok. 

P. Bąk – ale to jest trzy szkoły. 

P. Wójt – pracownik zatrudniony jest cały rok natomiast są obsługiwane przez 

naszego gimbusa trzy szkoły Łubnice, Wilkowa, Budziska. Wystarczy policzyć 

ile jest dzieci w poszczególnych szkołach pomnożyć przez kwotę biletu i wtedy 

wychodzi ile byśmy musieli opłacać za wynajęcie przewoźnika. Oprócz tego 

gimbus świadczy różne usługi, dzieci są wożone na basen, na ścieżki 

edukacyjne, na różne wycieczki, kiedy od 8
00

 do 13
00

 nie jest wykonywany 

dowóz, zawody sportowe. Natomiast proszę Państwa staniemy wobec takiego 

wyboru, bo ten gimbus liczy sobie już 18 lat. 

P. Kozioł – remont kapitalny miał tamtej kadencji. 

P. Wójt – remonty to są w każdym roku, musi być sprawny, bo są wożone 

dzieci. Te części, co są zużyte na bieżąco są wymieniane. Ze względu na swój 



wiek myślę, że jego okres eksploatacji będzie zbliżał się ku końcowi i wtedy 

będą Państwo, jako Rada musieli podjąć decyzję czy kupujemy nowy gimbus, 

bo nie ma takiej możliwości jak przedtem, co dostaliśmy za darmo czy 

przechodzimy na finansowanie zakupu biletów miesięcznych. Będzie też 

decyzja, o której też mówiłam czy finansujemy bilety miesięczne bądź dowóz 

wszystkich dzieciom czy tylko tym, co, do których jesteśmy zobligowani 

ustawowo. To są decyzje do podjęcia przez Państwa. 

P. Kozioł –rewitalizacja Łubnic, kwota 584 967,57 zł. Co za tą kwotę będzie 

wykonane w przyszłym roku na terenie Łubnic? 

P. Wójt – po raz drugi chcę powiedzieć, że jestem zdziwiona tym pytanie, bo to 

wszystko było omawiane na posiedzeniach komisji. Jak Państwo wiedzą 

rewitalizacja przewidziana jest do roku 2023 i w poszczególnych latach są 

przewidziane poszczególne etapy. Na rok przyszły z tego, co pamiętam na 

pewno ma być termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody tam jest kwota 

około 400 000,00 zł, już został rozstrzygnięty przetarg na budowę windy do 

ośrodka. Wszystkie te informacje i dokumenty znajdują się w dziale inwestycji  

i tam można sobie wszystko dokładnie te harmonogramy obejrzeć, są one 

ogólno dostępne. Było to bardzo szczegółowo dyskutowane na obydwu 

komisjach.       

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

głosowania. Prosiłbym Przewodniczących Komisji o opinię. 

P. Gromny – opina pozytywna. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

 

Uchwały Nr XIII/81/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2020 

rok jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych: 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymał 

się od głosu”. Uchwała została podjęta. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice 

na lata 2020 – 2031. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – jak było już wcześniej wspomniane w tej pierwszej uchwale 

Regionalnej Izby Obrachunkowej również jest opinia pozytywna, co do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031 

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

P. Bolon – rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej. To chodzi  

o jakieś konkretne szkoły czy wszystkie? 

P. Wójt – chodzi o wszystkie szkoły, doposażenie wszystkich szkół i dobudowa 

w Gacach sanitariatu. 



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

Bardzo proszę o opinię Przewodniczących. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Przew. – Pani Przewodnicząca. 

P. Bąk – opinia pozytywna. 

 

Uchwały Nr XIII/82/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubnice na lata 2020 – 2031 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych: 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymało się od głosu”. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – chodzi tu o plac przy Centrum Kultury. Czy są pytania do tej 

uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Opinia komisji? 

P. Gromny – pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

 

Uchwały Nr XIII/83/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice. 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania. Jeszcze opinię jednej i drugiej komisji. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XIII/84/19 sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

bezprzetargowym udziałów w prawie własności nieruchomości 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 



Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/19 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty do 1 m³ wody. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze 

opinię komisji. 

P. Gromny –opinia pozytywna. 

P. Bąk – pozytywna. 

P. Przew. – przechodzimy do głosowania.   

 

Uchwały Nr XIII/85/19 w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/19 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty do 1 m³ wody 

jako załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/19 Rady Gminy 

Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. 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. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

P. Przew. – tu jest też sprostowanie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę. Wobec tego bardzo 

proszę o przegłosowanie. 

 

Uchwały Nr XIII/86/19 w w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/19 

Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. 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. 

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 

Brak interpelacji i wniosków radnych. 



 

Ad. 10 

Brak odpowiedzi na interpelacje. 

 

Ad. 11 

P. Soja – ja mam pytanie odnośnie zasięgu telefonicznego miało być pisane 

pismo i chciałam zgłosić chodnik w Zofiówce koło P. …………. 

P. Przew. – to jest ten przy drodze powiatowej? 

P. Soja – tak, to jest przy drodze powiatowej. 

P. Wójt – zacznę od pytania drugiego. Ten chodnik przy drodze powiatowej 

został uszkodzony po tym jak ktoś wjechał na ten chodnik. Zarząd Dróg 

Powiatowych już o tym wie i myślę, że stosowne działania zostaną podjęte, 

może nie w tej chwili, ale w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, 

czyli słaby zasięg telefonii komórkowej na terenie naszej gminy to zostało 

skierowane w lipcu pismo do firmy Orange. W listopadzie uzyskaliśmy 

odpowiedź, że przeprowadzili badania i rzeczywiście potwierdzają się nasze 

uwagi, które skierowaliśmy na piśmie. Wyjaśnili nam również, że gmina 

obsługiwana jest przez dwa nadajniki. Jeden z nadajników w październiku miał 

przeprowadzony remont, natomiast na chwilę obecną nie są w stanie nic innego 

zrobić, bo żadne zadania inwestycyjne przez firmę Orange nie są prowadzone.  

Z tego, co odpowiadają słaby zasięg spowodowany jest odległością od tych 

nadajników i z ukształtowaniem terenu. Informacyjnie chcę jeszcze powiedzieć, 

że weszła na teren naszej gminy firma, która ma za zadanie doprowadzić 

łączność szerokopasmową do poszczególnych abonamentów i prowadzone są  

w tej chwili prace dokumentacyjne. Dotyczy to miejscowości Orzelec Duży, 

Zofiówka, Czarzyzna, Budziska, Słupiec. W tej chwili są na etapie uzyskania 

pozwoleń. 

P. Kowalska – ja dzwoniłam kilkakrotnie do play i dostałam informację, że będą 

chcieli jakieś nadajniki budować, a z Orange schodzą, bo nie działają.  

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Nie widzę. 

Dziękuje bardzo wszystkim za przybycie. Zamykam obrady sesji Rady Gminy 

Łubnice. 

 

Sesja trwała 1 godziny 33 minut. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

Karolina Kotlarz  

                                                                                    Marian Komasara 


