
PROTOKÓŁ Nr XIX/20
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 29 września 2020 roku
 
W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1.     Anna Grajko – Wójt Gminy
2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
3.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy
  
Proponowany porządek obrad:
 

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 28 
lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w 
miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: 
„Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie zmiany uchwały 
nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów
7.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Łubnice.
8.     Interpelacje i wnioski radnych.
9.     Odpowiedzi na interpelacje.
10.           Wolne wnioski i informacje.

 
Ad. 1
 



P. Przew. – otwieram XIX sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.
 
Ad. 2
 
Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy są  jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Nie widzę. Wobec tego  przegłosujmy. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem 
proponowanego porządku?
Porządek przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
P. Przew. – Czy są pytania do uchwały budżetowej?
P. Kozioł – szkoły podstawowe paragraf 4177 o kwotę 29 tysięcy co to jest?
P. Skarbnik – są to wprowadzone w ramach realizacji programu właśnie przez szkołę w 
Budziskach na wynagrodzenie koordynatora projektu. 
P. Kozioł – ale dlaczego bezosobowe?
P. Skarbnik – będzie to umowa zlecenia dlatego jest bezosobowe.
P. Kozioł – szkoły podstawowe paragraf 2057 co to jest?
P. Skarbnik –  to jest właśnie dotacja na realizacje tego projektu w Budziskach środki po 
stronie dochodowej.
P. Przew. - czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę wobec czego Proszę 
przewodniczącego Komisji Finansów rozwoju Gminy i Rolnictwa o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Przew. – Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
P. Bąk – opinia pozytywna.
P. Przew. – przechodzimy do głosowania

Uchwała Nr XIX/117/20
w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 
rok                                                                                                        jako załącznik do 
niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 4
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła objaśnienia do uchwały.
P. Kozioł –  z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 293282,08 zł na jaki cel?
P. Skarbnik – są to dotacje i jest tak 11300,00 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę 
zasiłków opiekuńczych, 44.232 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, 6.684 zł na 
opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia 



rodzinne, 85527 zł jest to dotacja w ramach realizowania funduszu sołeckiego zwrot za 
poprzedni rok, dotacja w kwocie 6 tysięcy przyznana przez Powiat Staszowski na 
Ochotnicze Straże Pożarne i dotacja w kwocie 139557,50 zł na realizacje tego projektu 
przy szkole podstawowej w Budziskach.
P. Przew. - czy są jeszcze pytania? Nie widzę wobec czego Proszę przewodniczącego 
Komisji Finansów rozwoju Gminy i Rolnictwa o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Przew. – Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
P. Bąk – opinia pozytywna.
P. Przew. – przechodzimy do głosowania
 

Uchwała Nr XIX/118/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 5
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 28
lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania 
własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich 
zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej 
Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: 
„Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, 
dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
P. Przew. - czy są jeszcze pytania w stosunku do tej uchwały? Temat był szeroko 
omawiany na komisjach jak by były jeszcze jakieś pytania to proszę. Nie widzę wobec 
czego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XIX/119/20
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia 
Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w 
miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 
umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze 
środków wspólnotowych UE.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 



Ad. 6
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Proszę Państwa ta uchwała była szeroko omawiana na komisjach, w których oczywiście 
uczestniczyłam i wiem, że budzi ona sporo kontrowersji dlatego to, że zwiększając 
częstotliwość zbierania odpadów komunalnych wiąże się to z kosztami. Dlatego jeśli ta 
częstotliwość się zwiększa to wiadomo, że i opłaty będą większe dla obywatela i nie tylko 
bo przedsiębiorcy również będą więcej płacić. Mówi się tu o tym o czym żeśmy 
dyskutowali, że częstotliwość odbioru odpadów komunalnych powinna zostać 
dostosowana do zapotrzebowania mieszkańców  i warunków panujących w danej gminie. 
Po tym co radni mówili oczywiście mając kontakt z mieszkańcami na bieżąco, mieszkańcy 
nie są za bardzo zainteresowani tym żeby ta częstotliwość była większa z tego to tytułu, 
że wzrosną koszty a tego chcemy uniknąć. Jeśli chodzi o bioodpady każdy posiada na 
swojej posesji kompostownik i w naszej gminie nie ma takich problemów jeśli chodzi o 
bioodpady . bardzo proszę otwieram dyskusję w tym temacie
P. Kozioł – było omawiane na komisjach tak, że wszyscy wiedzą o co chodzi.
P. Kowalska – przejdźmy do glosowania.
P. Przew. – Nie widzę pytań wobec czego proszę przewodniczącego Komisji Finansów 
rozwoju Gminy i Rolnictwa o opinię.
P. Gromny – opinia negatywna.
P. Przew. – Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
P. Bąk – opinia negatywna.
P. Przew. – przechodzimy do głosowania

Uchwała Nr XIX/ /20
w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Łubnice oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy przeciw. Uchwała została odrzucona.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 7
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z
placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.
P. Przew. – czy są pytania?



P. Bolon – chciałam zapytać czy ten regulamin dotyczy też placów przy szkołach czy są 
jakieś odrębne przepisy dla tych przy szkołach?
P. Wójt – dyrektorzy maja odrębne regulaminy placów zabaw przy szkołach. To  dotyczy 
tych placów, które są w miejscach publicznych po za szkołami.
P. Przew. – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji 
Finansów rozwoju Gminy i Rolnictwa o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Przew. – Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
P. Bąk – opinia pozytywna.
P. Przew. – przechodzimy do głosowania
 

Uchwała Nr XIX/120/20
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
 
 
Ad. 8
 
P. Przew. – czy są interpelacje i wnioski radnych? Nie widzę.
 
Ad. 9
 
Brak odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 
Ad. 10
 
P. Szymański – chciałam zapytać czy w ty roku będą rozpoczęte prace związane z 
rewitalizacja Lipin?
P. Wójt – zgodnie z harmonogramem jaki jest opracowany i złożony przy wniosku do 
Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęcie rewitalizacji Lipin przewidziane jest na
przyszły rok.
P. Bolon – co z przymrozkami? Jest jakaś odpowiedź co ludzie składali wnioski na 
wiosnę?
P. Kowalska w Agencji nie ma żadnego programu. Gmina protokoły pisała natomiast nie 
ma żadnego programu.
P. Przew. – poszło to do Wojewody i co dalej?
P. Kowalska – protokoły to od dawna są spisane ale mówię, że nie ma żadnego programu.
P. Wójt – proszę Państwa to co było do zrobienia po stronie gminy to zostało 
zrealizowane. Straty zostały spisane, protokoły zostały wypełnione, zestawienia zbiorcze 
zostały zrobione. Zostało to przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, tam zostało to 
zweryfikowane i protokoły zostały z powrotem przekazane do gminy i rolnicy sobie 



odebrali. A czy będzie jakaś pomoc rządowa w tym zakresie to my na szczeblu Gminy 
Łubnice nic na ten temat nie wiemy, na razie nic się o tym nie mówi.
P. Przew. – bardzo proszę czy ktoś ma jeszcze pytania?
P. Bolon – a z tymi drogami z nawalnych deszczy nic jeszcze nie wiadomo?
P. Wójt – żadna promesa nie została jeszcze w tym roku przyznana.
P. Przew. –  Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę wobec tego zamykam posiedzenie 
Rady Gminy w Łubnicach.
 
Sesja trwała 1 godz. 28 minut.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala                                                            Marian Komasara
 


