
PROTOKÓŁ Nr XVII/20

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 25 czerwca 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

4.      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 2019 r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z

tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

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 zmiany uchwały nr XX/92/16 Rady Gminy

Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje.

10.    Wolne wnioski i informacje.

 

Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram XVII 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?

Nie widzę. Wobec tego  przegłosujmy. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem proponowanego 
porządku?

Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 
Łubnice.

Bardzo proszę Panią Wójt o krótkie przedstawienie Raportu o stanie gminy. Wszystkie materiały 
żeście dostali i były tez dyskutowane na komisjach.

P Wójt – Raport o stanie gminy dostaliście już jakiś czas temu. Przedstawia on stan gminy w 
perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej oraz aktualne wydarzenie, które na terenie gminy się 
dzieją. (raport w załączeniu) raport był zawieszony na stronie internetowej gdzie każdy z 
mieszkańców mógł się z nim zapoznać jak również była informacja o dzisiejszej sesji, w której każdy 
tez mógł wziąć udział i zadawać pytania czy wnosić uwagi. Myślę, że wszyscy zapoznali się z tym 
raportem. Jakby były pytania czy uważają Państwo, że należałoby bardziej szczegółowo zapoznać to
bardzo proszę. Raport ten jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Wójta.



P. Kozioł – mamy 15 środków transportowych, jakby Pani przybliżyła jakie to są środki?

P. Wójt – są to samochody 2 w Urzędzie, 2 na wodociągu, Gimbus, ciągnik, strażackie szt. 6 jak 
również przyczepki i koparki.

P. Bolon – usuwanie wyrobów azbestowych było zaplanowane 18 tysięcy a wykorzystano 15 to 
znaczy, że tą różnicę zwracamy?

P. Wójt – procedura usuwania wyrobów azbestowych na terenie naszej gminy odbywa się 
następująco. Zgodnie z planem jaki mamy dotyczący unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w 
każdym roku do określonej daty mogą mieszkańcy zgłaszać wnioski i na podstawie tych wniosków 
składany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie. Plan 
zakładamy na podstawie roku poprzedniego natomiast jeżeli wpłynie mniejsza ilość wniosków to 
oczywiście wykonanie też jest mniejsze i mniejsze dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożyli do tej 
pory wnioski miały usunięte te wyroby. Często też zdarza się, że już poi przyznaniu pieniędzy osoby 
z rożnych powodów się wycofują co również prowadzi do mniejszego wykorzystania środków. Także
zmniejszenie środków wynika z mniejszego zainteresowania usuwaniem wyrobów azbestowych.

P. Bolon – a czy to prawda, że w przyszłym roku trzeba będzie płacić za usuwanie azbestu?

P. Wójt – to jest przyszły rok, na dzień dzisiejszy nic mi nie wiadomo co będzie w przyszłym roku

P. Przew. – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczących komisji 
o opinię.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa – opinia pozytywna.

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

 Przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XVII/106/20

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo serdecznie chciałam podziękować za 
udzielenie mi wotum zaufania. W zasadzie wszyscy radni pozytywnie ocenili naszą pracę, bo to nie 
jest praca tylko moja ale nas wszystkich radnych, sołtysów, pracowników i wszystkich, którzy 
angażują się w nasze działalności społeczne.



 

Ad. 3

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Państwo otrzymaliście sprawozdania do zapoznania się. Teraz przedstawię jeszcze   opinii o 
sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa – opinia pozytywna.

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

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

P. Kozioł – wpływy z podatków – plan był 264 tysiące a wykonania 243.

P. Skarbnik – była zmiana działalności i podatnik zgłosił korektę. Trzeba było zmienić przypis 
podatku i zmieniły się też wpływy.

P. Wójt – przy konstruowaniu budżetu zakładamy jakiś plan w zasadzie na bazie roku poprzedniego.
Może dajmy na to założyć, że dana firma będzie płaciła przez 12 miesięcy np. po 10 tys. a w między 
czasie zmniejszy sobie obszar działalności i wtedy mamy mniejsze wpływy.

P. Bolon – dochody związane z realizacja zadań zleconych jest 154

P. Skarbnik – jest ponad plan

P. Wójt – jeśli chodzi o zadania zlecone to można to wytłumaczyć na przykładzie Urzędu Stanu 
Cywilnego, że jest sporządzany plan. Który otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie 
wykonania z roku ubiegłego. Ale w ciągu roku tych czynności może być wykonane mniej albo 
więcej i wtedy następuje korekta dotacji albo na mniej albo na więcej.

P. Kozioł – w dziale transport i łączności mamy wynagrodzenie 50 tysięcy dla kogo to jest?

P. Skarbnik – to jest operator koparki.

P. Bolon – zaległości za wodę są ściągane

P. Wójt – tak, procedury są prowadzone. W zależności czego dotyczą zaległości to procedura 
windykacyjna jest inna. Pisane są upomnienia a później trafia to do komornika i komornik ściąga 
albo i nie ściąga bo są różne sytuacje.



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

Uchwała Nr XVII/107/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2019 r.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. Następnie zapoznał z uchwałą VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie 
absolutorium. Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa – opinia pozytywna.

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

P. Przew. – czy są pytania co do tej uchwały? Wszystko jasne wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr XVII/108/20

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

P. Wójt – bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za udzielenie absolutorium za wykonanie 
budżetu. Poprzednie wotum zaufania jest za całość działalności natomiast absolutorium jest za 
wykonanie budżetu za poprzedni rok, który to budżet jest uchwalany przez Państwa. Do tej pory 
współpraca układa się dobrze aczkolwiek są różne zdania, różne opinie ale generalnie dochodzimy 
do porozumienia. Wydaje mi się, że jest to właściwa sytuacja jaka powinna mieć miejsce w 
samorządach. Na ręce Pani Skarbnik i Pana Sekretarza podziękowania dla służb gminnych. Dziękuję 
wszystkim. Którzy przyczynili się do tego, że udała nam się rok 2019 zamknąć z takimi inwestycjami 
jakie zostały wykonane, że udało nam się szereg rzeczy zrealizować. Dziękuję wszystkim sołtysom.



 

Ad. 5

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

P. Skarbnik – przedstawiła uzasadnienie do uchwały.

P. Przew. – czy są pytania w sprawie zmian w budżecie gminy? Nie widzę.

Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa – opinia pozytywna.

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

P. Przew. – dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XVII/109/20

w sprawie  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

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.

Bardzo proszę Panią Skarbnik o objaśnienia do tej uchwały.

P. Skarbnik przedstawiła objaśnienia do uchwały.

P. Przew. – czy są pytania?

P. Kozioł – wydatki na wynagrodzenia i składki na kwotę 85 tysięcy dla kogo.



P. Skarbnik – są to wydatki na wynagrodzenia głownie w szkołach i przedszkolach wprowadzone z 
subwencji i dotacji.

P. Przew. – czy są jeszcze pytania do tej uchwał? Nie widzę.

Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gminy i Rolnictwa – opinia pozytywna.

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

P. Przew. – dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XVII/110/20

w sprawie  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/16 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadam komunalnymi. Czy są pytania do tej uchwały.

P. Kozioł – czy to będzie raz płacone na 15 marca?

P. Przew. – tak, to dotyczy domków letniskowych. Czy są jeszcze pytania?

Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XVII/111/20

w sprawie  w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam 
komunalnymi

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.



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. Wójt – ponieważ nie byłam na ostatniej sesji więc dzisiaj pragnę podziękować wszystkim 
osobom, które były zaangażowane w akcję szycia maseczek dla mieszkańców naszej gminy. Chcę 
powiedzieć, że tą akcję koordynowała szefowa naszego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elżbieta Nowak oraz Centrum Kultury w osobach Mariusza 
Bolona, Anety Śmiszek i Ewy Murdzy. Zaangażowane w szycie maseczek były też osoby zatrudnione 
w szkołach na stanowiskach obsługi oraz osoby , które szyły w wolontariacie. Pozwolę sobie złożyć 
szczególne podziękowania dla tych osób, które szyły w wolontariacie. Na trym szyciu maseczek 
zaoszczędziliśmy kilkanaście tysięcy złotych. Gdybyśmy zakupili maseczki to byłyby one 
jednorazowe a nasze są wielokrotnego użytku tylko trzeba je prać. Bardzo serdecznie tym osobom, 
które zaangażowały się w tą akcję i sołtysom, którzy zaangażowali się dystrybucję dziękuję. A teraz 
z takich infdormacji ostatnich. Zapewne już Państwo zorientowaliście się, że w poniedziałek odbyła 
się taka miła uroczystość na terenie naszej gminy a mianowicie symboliczne rozpoczęcie budowy 
kanalizacji w miejscowości Orzelec Duży i części Łubnic. W tej uroczystości uczestniczyła Pani Poseł 
Anna Krupka, Pan Starosta Józef Zółciak, uczestniczyli radni powiatowi Pani Jolanta Wójtowicz i Pan 
Janusz Bąk i nasze 2 skromne osoby czyli Pan Przewodniczący, który był w podwójnej roli czyli 
beneficjenta końcowego i Przewodniczącego Rady i ja oraz pracownicy merytoryczni z Urzędu 
Gminy i Wykonawca już ta budowa jest rozpoczęta. Wartość tego  etapu to jest 3mln 300 tysięcy i 
wszystko wskazuje na to, że będzie realizowany również 2 etap czyli kanalizacja miejscowości 
Łubnice. Cała miejscowość Łubnice byłaby też zrobiona. Wniosek został złożony i jest tam kwota 
3mln 42 tysiące. Ten etap, który jest rozpoczęty obejmuje Orzelec Duży i część Łubnic a drugi 
wniosek obejmuje dalszą część Łubnic. Dobrze się stało, że znalazło się jakieś źródło finansowania 
tego typu inwestycji na takich rozproszonych gminach. Do tej pory nie mogliśmy z żadnego źródła 
skorzystać bo był wymóg 120 mieszkańców na kilometrze sieci.

P. Kozioł – podziękowania dla Pani Krupki.



P. Wójt – tak szczególne podziękowania dla Pani Poseł, która osobiście wbijała łopatę, tak że mam 
nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać sprawnie. Również dzisiaj spotkaliśmy się z Panią Poseł 
na kolejnej przyjemnej dla nas uroczystości wręczenia symbolicznych czeków. Odbyło się to w 
Starostwie Powiatowym w Staszowie. Czeków z Funduszu Inwestycji Samorządowych, są to 
pieniądze zawarte w jednej z tarcz związanej z walką z koronawirusem, żeby samorządy mogły 
uzupełnić wkłady własne w różnych programach inwestycyjnych. Jak Państwo wiedzę generalnie 
wpływy z podatków będą niższe i w związku z tym mogły by być problemy z realizacja 
zaplanowanych inwestycji. Nasza gmina otrzymała czek na kwotę 564131,00 zł. będzie wspólnie 
decydować ale myślę, że będzie to wykorzystane jako wkład własny. Wszystko wskazuje na to, że 
zaplanowane na ten rok inwestycje będą realizowane. Natomiast ni9e mamy żadnych informacji co 
z remontami dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy. Zostały zakończone szacowania szkód 
spowodowanych przymrozkami. Na terenie naszej gminy jest złożone sto trzydzieści kilka wniosków
i zostały już prace w terenie przez pracowników przeprowadzone. Będą składane protokoły do 
Wojewody ale jak ktoś miał pola w innej gminie to tez musimy poczekać na aż tamte protokoły nam
przekażą. Mamy nadzieją, że nie będzie potrzeby kolejnego szacowania strat, że te złe zjawiska 
atmosferyczne będą nas omijać.

P. Przew. – dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy?

P. Adaś – zakończenie roku szkolnego normalnie się odbędzie?

P. Wójt – Jeżeli chodzi proszę Państwa o zakończenie roku szkolne to oczywiście jest to różnie w 
różnych szkołach. Zakończenie roku jest tak zorganizowane czyli rozdanie świadectw żeby był 
zachowany ten reżim sanitarny, żeby była jak najmniejsza możliwość zakażenia się koronawirusem.

P. Przew. czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Proszę Państwa dzisiaj sesja była zorganizowana tutaj w 
Centrum Kultury ponieważ były głosy na poprzedniej sesji, że chcieli uczestniczyć sołtysi.

P. Paruch – i licznie przybyli

P. Przew. – ale bardzo dobrze, że Pani jest. Proszę Państwa z wiadomych względów te ograniczenia 
są jakie są. Staramy się żeby jak najmniej osób uczestniczyło w sesji i ograniczamy kontakty to jest 
po pierwsze po drugie sołtysi mogą na bieżąco oglądać w internecie, jeśli maja jakieś sprawy 
zawsze mogą się zwrócić czy do mnie czy do Wójta Gminy albo nawet do kierownika jednostki, i 
sprawy zostaną przekazane na sesji. Także mogą czynnie uczestniczyć tylko po prostu na odległość. 
Jeszcze raz chciałbym złożyć gratulacje Pani Wójta za udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Ta 
współpraca nie była zła a mam nadzieję, że będzie lepsza. Dużo rzeczy rozstrzygamy na komisjach, 
bardzo dużo pytań jest to dlatego żeby nie przeciągać sesji. Sesje żeby się odbywały merytorycznie, 
konkretne pytania, konkretne odpowiedzi a wszystkie inne sprawy załatwiamy bezpośrednio na 
komisjach.

Zamykam posiedzenie Rady Gminy w Łubnicach.

 

Sesja trwała 1 godz. 21 minut.

 



Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


