
PROTOKÓŁ Nr XVI/20

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 maja 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 i przedstawienie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał budżetowych.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   

         na własność Gminy Łubnice.

4.      Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy

          Łubnice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków

w przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Odpowiedzi na interpelacje.



7.      Wolne wnioski i informacje.

 

Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram XVI 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 pomocy finansowej Powiatowi 
Staszowskiemu.

Do projektu nie wniesiono pytań i uwag.

Uchwała Nr XVI/103/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu                                                        
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

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?

P. Kozioł – do tego lasera to powinna chyba być osobna uchwała?

P. Skarbnik – to jest zakup, który my dokonujemy, my nie przekazujemy środków, to jest nasz zakup.

P. Komasara – gdybyśmy przekazywali pieniądze przy zakupie to tak ale my tych środków nie 
przekazujemy tylko my robimy zakup jako gmina.

P. kowalska – ale przecież nie przeszło to na komisjach to tego nie rozumiem.

P. Kozioł – ja też nie rozumiem.

P. Sekretarz – przeszło

P. Kowalska – 5 było za, 2 przeciw reszta się wstrzymała to jak przeszło.

P. Przew. – większość była za

P. Kozioł – miało być głosowane na sesji

P. Przew. – to jest głosowane

P. Bolon – w tym momencie? To za Staszowem będziemy za a tu przeciwnie to jak mamy głosować?

P. Skarbnik – było przedstawione na komisjach, przegłosowane i na podstawie tego były 
przygotowane materiały i przedstawione radnym.

P. Kozioł – przed tym jak powyżej 10 tysięcy był jakiś zakup to była uchwała

P. Przew. – nie było uchwały jak nie było przekazywana środków. Teraz środki nie będą 
przekazywane. Po prostu my kupujemy i urządzenie będzie na stanie gminy.

P. Skarbnik – do szpitala będzie w formie dotacji dlatego jest osobna uchwała.

P. Przew. – czy są jakieś propozycje inne?

Pan Kozioł – ja jestem wobec tego przeciwny żeby to było w budżecie.

P. Sekuła – ja uważam, że bardziej są potrzebne środki załóżmy tak jak na szkołę gdzie rynny 
spustowe zostały wymienione a te nie i są dziurawe i leje się po prostu po elewacji załóżmy tak jak 
w szkole w Wilkowej. Tu są niezbędne środki natychmiast.

P. Kozioł – na terenie gminy przydała by się wykaszarka miała być kupiona do tej pory jest to 
niezrobione to się kupuje laser.



P. Szymański – są inne ważne rzeczy. Szpital jest i wszyscy by zagłosowali na szpital.

P. Kowalska – ale nikt ci nie karze inaczej głosować.

P. Bolon – nie o to chodzi bo każdy by na szpital zagłosował a na laser nie.

P. Przew. czy są inne propozycje? Nie widzę wobec czego przechodzimy do głosowania.

P. Kowalska – teraz to nie rozumiem do końca, to głosujemy wszystko razem?

P. Kozioł – tak

P. Kowalska – no to nie, to laser powinien być osobno

P. Przew. – pytałem 3 razy czy są inne propozycje.

P. Kowalska – przecież było na komisjach. Jeżeli było 5 za, 2 przeciw reszta się wstrzymała to nie 
powinno w ten sposób być.

P. Adaś – jak rozumieć te wstrzymujące się?

P. Przew. – wstrzymujące się głosy się przy tym nie liczą bo nie maja zdania.

P. Kowalska – ale musi być większość a nie było większości.

P. Przew. – nie musi być większości.

P. Skarbnik – dlatego na podstawie komisji zostały przygotowane materiały. Podjęte decyzje zostały 
ujęte w materiałach.

P. Gromny – 7 głosów było wstrzymujących się

P. Kowalska – no właśnie nie było większości, to jak zostały przygotowane materiały.

P. Bąk – to trzeba poprawić statut gminy i dostosować go.

P. Przew. – odpowiadam, jeżeli było 5 głosów za, 2 były przeciwne i reszta była wstrzymująca się.

P. Kowalska – ale liczy się całość przecież wszyscy głosujący i zawsze było, że musi być większość ze 
wszystkich czyli większość z 14 osób.

P. Kozioł – dokładnie.

P. Adaś – ja uważam, że jak się wstrzymali to te osoby nie mają zdania.

P. Przew. – w tym przypadku nie musi być większości bezwzględnej. Jeśli było 5 głosów za, 2 
przeciw to jest większość.



P. Kozioł – ale to powinna być oddzielna uchwała nie wszystko razem ja się nie zgadzam na takie 
głosowanie.

P. Kowalska – ja tez się nie zgadzam

P. Przew. – po to były komisje żebyście się dokładnie zapoznali i przedyskutowali

P. Kozioł – po też są sesje nie tylko komisje.

P. Szymański – wszyscy są za szpitalem ale no cóż.

P. Przew. – mieliście projekt uchwały. Przyjdzie zaraz Radca Prawny to Wam wyjaśni.

P. Bolon – zawsze głosujemy na komisji a na sesji jeszcze raz a tu nie ma głosowania.

P. Kowalska – jest głosowanie tylko wszystko jest pod jedno podciągnięte.

P. Sekuła – większość ludzi sią zgadza na przekazanie do szpitala a na inne nie dlatego trzeba to 
rozgraniczyć.

P. Kozioł – zawsze zakupy powyżej 10 tysięcy były uchwałą

P. Szymański – tym bardziej, że była to sprawa taka kontrowersyjna to trzeba było rozdzielić.

P. Bolon z funduszem sołeckim tez na komisji wychodziło inaczej a na sesji przegłosowało się 
inaczej bo każdy przemyślał jeszcze. Na komisji to jest wstępne głosowanie a oczywiste to jest na 
sesji a tu nie ma głosowania. Czy tamto głosowanie jest gdzieś udokumentowane jak kto głosował.

P. Kowalska – nie.

P. Przew. – tak, jest protokół z posiedzenia komisji. O jest Radca Prawny.

Ponieważ na komisji było głosowanie było 5 głosów za, 2 były przeciwne a 7 się wstrzymało według
mojej wiedzy taka uchwała przechodzi. To nie była uchwała tylko opinia.

P. Radca Prawny – jeśli do tego typu głosowania nie jest przewidziana większość kwalifikowana, to 
jeżeli było większość głosów za niż głosów przeciw to takie głosowanie uważa się jako 
rozstrzygnięte za.

P. Kowalska – ciekawe dlaczego nikt tego na komisjach nie powiedział.

P. Kozioł – ale pod to powinna być oddzielna uchwala a nie wszystko razem.

P. Kowalska – dlaczego nie jest osobno?

P. Szymański – osobno powinna być uchwała.

P. Radca Prawny – na komisji opiniuje się uchwały



P. Kowalska – ale teraz jest wszystko razem a my na jedno chcemy dac a na drugie nie.

P. Radca Prawny – Państwo opiniujecie projekt takiej uchwały jeśli uważacie, że jest zły to opinia 
powinna być negatywna

P. Wróbel – ale to nie był projekt taki jak on jest tylko to było osobne opinie.
P. Rogala – osobne były głosowania żeby wiedzieć jak wpisać do projektu. Osobne było na szpital i 
osobne na laser.

P. Bolon – i dlatego myśleliśmy, że teraz też tak będzie.

P. Kowalska – nikt nie powiedział, że to będzie razem tylko myśleliśmy, że to będzie osobno. A my 
żądamy teraz żeby na szpital było osobna przegłosowane a na laser osobno.

P. Kozioł – na 5 tysięcy jest uchwała a na to nie ma.

P. Kowalska – dlaczego?

P. Przew. – na szpital była poddana pod glosowanie uchwała bo to będzie dotacja i musi być na 
porozumienie uchwała.

P. Radca Prawny – czyli na komisji była podjęta intencja

P. Przew. – tak i na podstawie tego był opracowany projekt uchwały

P. Radca Prawny – to inaczej się nie da, chyba, że chcecie Państwo każdy wydatek osobno.

P. Bolon – a czemu si e dało osobno dla szpitala?

P. Kowalska – osobno szpital a osobno laser. Proponuję przerzucić ten punkt na koniec.

P. Radca Prawny – jeśli się Państwo nie zgadzacie na taki projekt zmiany budżetu to trzeba by 
przygotować 2 uchwały o zmianie w budżecie gminy. Jedną byście przegłosowali za a drugą 
przeciw.

P. Kowalska – no tak mówimy

P. Przew. – wracamy do uchwały dotyczącej zmiany budżetu na 2020 rok. Proponuję głosowanie.

Uchwała Nr XVI/104/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 roku  

Głosowało 15 radnych.

6 głosów za

9 głosów przeciw

Uchwała została odrzucona.



Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na 
własność Gminy Łubnice.

P. Przew. – czy są jakieś pytania?

P. Bolon – to jest z funduszu sołeckiego?

P. Wrobel – tak.

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

Uchwała Nr XVI/104/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.

                                                        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 zmiany uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków w przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

 

Uchwała Nr XVI/105/20

w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie 
szczegółowych warunków w przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 



usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z płat, jak 
również trybu ich pobierania.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, 15 za, uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

 

P. Przew. – czy są interpelacje i wnioski radnych? Nie widzę.

 

Ad. 6

 

Brak odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 

Ad. 7

 

P. Przew. czy są jakieś wolne wnioski czy zapytania?

P. Szymański – wczoraj jedna Pani do mnie dzwoniła z zapytaniem dlaczego na sesji nie ma 
sołtysów?

P. Przew. – z oczywistych względów Panie Radny. Dzisiejsza sesja też wygląda jak wygląda siedzicie 
jak się da najdalej od siebie z tego to powodu.

P. Szymański – ja rozumiem, ale prosiła żebym poruszył ta sprawę na sesji więc poruszyłem.

P. Przew. – myślę, że pomału te restrykcje będą znoszone to i my będziemy wracać do normalności. 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę wobec tego zamykam posiedzenie Rady Gminy w 
Łubnicach.

 

Sesja trwała 1 godz. 01 minut.



 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


