
PROTOKÓŁ Nr XVIII/20
z sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 7 sierpnia 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 zmiany Uchwały Nr XIV/87/20 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w 
Gminie Łubnice na rok szkolny 2020/2021.
8.      Zamknięcie obrad.

 
Ad. 1
 
P. Przew. – otwieram XVIII sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.
 
Ad. 2
 
Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy oraz 
porządku obrad, j/w.  Czy są pytania do 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 zmiany Uchwały Nr XIV/87/20 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach. Przed sesja odbyło się wspólne posiedzenie komisji i materiały zostały 
omówione ale jak ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę.
P. Kozioł – jak długo my to będziemy spłacać?
P. Skarbnik – jest to do 2031 roku wprowadzone do budżetu ale jak Państwo wiecie 
pożyczka podlega umorzeniu do 50 % jeśli spełnimy wszystkie warunki. Jeśli te warunki 
zostaną spełnione to ostatnia rata z I etapu jest zaplanowana na maj 2027 roku.
P. Przew. – czy ktoś jeszcze? 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 XVIII/112/20
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/87/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, 14 za i 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 4
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Czy są pytania do tej uchwały?  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 XVIII/113/20
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, 14 za i 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 5
 
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 – ta kwota ze sprzedaży składników majątkowych na co będzie przeznaczona?
P. Skarbnik – ta kwota już jest w budżecie
P. Kozioł – ale na co zostanie przeznaczona?
P. Skarbnik – ona ogólnie jest ujęta po stronie dochodów i automatycznie po stronie 
wydatków, to nie jest taka, że ona jest na cos konkretnie przeznaczona.
P. Kozioł – zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych
P. Skarbnik – jest to na zakup usług remontowych dróg gminnych w miejscowości Wolica z
funduszu sołeckiego.
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 XVIII/114/20
w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 
rok                                                                                                        jako załącznik do 
niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, 14 za i 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 6
 
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 – w 2022 roku wzrosła kwota raty wzrosła do 530 tysięcy a w 2023 wzrosła na 
616 tysięcy.
P. Skarbnik -  w tych 2 latach jest zaplanowana jak Państwo wiecie jeszcze spłata tego 
kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku. W tych pierwszych ratach jest kredyt z ubiegłego 
roku i wciągnięta też pożyczka na budowę kanalizacji I etapu. Dlatego też te raty są 
większe.
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 XVIII/115/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych, 14 za i 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.



 
Ad. 7
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek 
paliwa w Gminie Łubnice na rok szkolny 2020/2021.
Czy są pytania do tej uchwały? 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 XVIII/116/20
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Łubnice na rok szkolny 
2020/2021.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 15 radnych. jednogłośnie uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 8

P. Przew. – proszę Państwa zbliżamy się do końca nadzwyczajnej sesji ale ze względu na 
to, że mieszkańcy mogą skorzystać Sekretarz ma tu informacje ważne dla mieszkańców 
chciałbym żeby to jednak przedstawił.
P. Sekretarz – jedna rzecz to przekazałem Państwu albumy, które zostały wykonane przez 
Lokalną Grupę Działania. Druga sprawa to w ramach regionalnego programu zdrowotnego
uzdrowisko Busko Zdrój prowadzi taką akcję wykrywania cukrzycy. Jest to już choroba 
społeczna, która obejmuje coraz większą liczbę mieszkańców. Akcja ta ma polegać na 
tym, że najpierw musi być diagnoza społeczeństwa jaka ilość tych osób jest, że tak 
powiem co zachorowała. Cukrzyca jest niezmiernie złą chorobą. Jest to prowadzone na 
zasadzie rozpropagowania w społeczeństwie. U nas to przez Was chciałbym 
rozpropagować po poszczególnych miejscowością. Chciałbym jeszcze porozmawiać z 
księżmi, Stowarzyszeniami. Ja dałem Państwu takie plakaty, które bym prosił żeby 
zawiesić w swoich miejscowościach. Do tego mamy ankiety, te ankiety są położone przy 
wejściu można sobie brać, przekazać mieszkańcom. Jest to akcja bezpłatna. Można to 
zgłaszać w ramach takich ankiet, żeby nie było, że jest to publiczna informacja to te 
wypełnione ankiety wrzucane są do tej skrzyneczki, która jest przy wejściu do Urzędu 
Gminy. Tam jest zaplombowane tak, że nikt nie ma dostępu do danych osobowych danej 
osoby. Prosiłbym o to żeby jak najwięcej ludzi skorzystało. Jest tylko pewne ograniczenie 
wiekowe ale jest to 64 lat także bardzo dużo ludzi może z tego skorzystać. Na tych 
pismach, które Państwu przekazałam jest taka krótka informacja co może być w tym 
temacie zrobione. Jak ktoś nie chce pisać takiego zgłoszenia może też zadzwonić na ten 
numer podany. Poda swoje dane to ktoś oddzwoni do niego. Myślę, że jest to akcja jedna 
z największych w naszym kraju a nawet w Europie. Może być przebadanych ponad 200 
tysięcy osób. Bardzo bym prosił o wzięcie udziału w tej akcji, zaangażowanie się, dotarcie 



do jak największej liczby mieszkańców żeby pomóc temu społeczeństwu. To jest taka 
moja prośba, prosiłbym jeszcze o wzięcie tych ulotek i rozdanie w swoich miejscowościach
żeby jak najwięcej osób, którzy czują się, że tak powiem zagrożeni mogli się zgłosić i 
wrzucić do tej naszej skrzyneczki te zgłoszenia.
P. Gromny – tylko te małe?
P. Sekretarz – tak, te małe. Tutaj są te dane oceny ryzyka. Jeżeli ktoś zaczyna się leczyć 
nie ma przeszkód żeby też się zgłosił do takiej diagnozy, do rozmowy z dietetykiem. Jest 
to wszystko bezpłatnie tak, że warto z tego skorzystać.

Ad. 8
 
P. Przew. – zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Łubnicach. Dziękuje 
bardzo wszystkim Radnym i gościom za przybycie.
 
Sesja trwała 43 minuty.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala                                                            Marian Komasara
 


