
PROTOKÓŁ Nr XXIII/21

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 25 marca 2021 roku

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, 2 nieobecnych usprawiedliwionych.

 

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.     Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej w Łubnicach za rok  
2020.

4.     Przedstawienie sprawozdania z realizacji  zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej za 2020 rok.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2021-2023

6.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
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 całościowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

7.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.



8.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 
2020 rok.

9.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice 
na 2021 rok

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok    

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2021-2031.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2021 r.”

15. Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiących  własność Gminy Łubnice

16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 4 lutego 2021 r. na uchwałę nr 
XIX/68/08  Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Łubnice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

19. Interpelacje i wnioski radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje.

21. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Ad. 1

 

P. Wiceprzewodniczący – otwieram XXIII  sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.



 

Ad. 2

 

Pan Wiceprzewodniczący proponowany porządek obrad.  Czy są  jakieś propozycje zmiany 
porządku obrad? Nie widzę wobec tego przegłosujmy proponowany porządek obrad.

Porządek zatwierdzono jednogłośnie.

 

 

Ad. 3

 

P. Wiceprzewodniczący – sprawozdanie to było obszernie omawiane na komisjach jak również 
każdy radny dostał jego treść. Czy są pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

 

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

 

 Ad. 4

 

P. Wiceprzewodniczący – to sprawozdanie również było obszernie omawiane na komisjach ponadto
każdy radny dostał jego treść. Czy są pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

 



Ad. 5

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2021-2023. Czy są 
pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę Przewodniczących Komisji o 
przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/139/21

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Gminie Łubnice na lata 2021-2023                                                                                       jako załącznik 
do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych warunków 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 całościowego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie 
widzę. Wobec tego proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna



P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/140/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 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 całościowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

 

P. Wiceprzewodniczący – proszę Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
sprawozdania.

P. Bąk – przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

W roku 2020 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łubnice odbyła 15 posiedzeń.

W tym było 9 wspólnych posiedzeń z Komisją Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa, oraz 6 
oddzielnych.

Posiedzenia  Komisji Rewizyjnej dotyczyły:

1.     Sprawozdanie z prac komisji w roku 2019 i opracowanie planu pracy na rok 2020.

2.     Analiza sprawozdania rocznego Centrum Kultury w Łubnicach z wykonania planu finansowego 
jednostki za rok 2019.

3.     Kontrola wydatkowania w roku 2019 funduszu sołeckiego.

4.     Kontrola wykonania budżetu za 2019 rok, oraz wystąpienie z wnioskiem do RIO w Kielcach w 
sprawie udzielenie wójtowi absolutorium.



5.     Kontrola wykonania planu finansowego za 2019 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łubnicach.

6.     Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

7.     Kontrola wpływów osiąganych przez Gminę w związku z posiadanym mieniem.

 Posiedzenia wspólne obu komisji dotyczyły przede wszystkim omówienia projektów uchwał 
rozpatrywanych na sesjach Rady Gminy Łubnice, w tym uchwał związanych ze zmianami w 
budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, a także następujących zagadnień:

1.     Spotkanie z kierownikiem zakładu rehabilitacji "Kama" w Gacach Słupieckich w sprawie 
pomocy finansowej przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego .

2.     Omówienie finansowania szkół i sprawy likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Budziskach.

3.     Podjęcie decyzji w sprawie sposobu dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

4.     Omówienie raportu o stanie gminy.

5.     Omówienie budżetu gminy Łubnice na 2021 rok.

 

Ad. 8

 

P. Wiceprzewodniczący – proszę Przewodniczącego Komisji Finansów , Rozwoju Gminy i Rolnictwa 
o przedstawienie sprawozdania.

P. Gromny – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Finansów , Rozwoju Gminy i Rolnictwa 
za 2020 rok.

1.     W minionym 2020 roku odbyło się 14 posiedzeń Komisji w tym
  posiedzeń 9 wspólnych z Komisją Rewizyjną.

2.     Na w/w posiedzeniach opiniowano i rozpatrywano sprawy bieżące przekazane Komisji przez 
Radę Gminy oraz sprawy przedkładane przez członków Komisji. Pracowano nad projektami uchwał.

3.     Przyjmowano i rozpatrywano podania i wnioski złożone przez mieszkańców gminy oraz 
członków rady.

4.     Zapoznano się, analizowano i omawiano zadania związane z wydatkowaniem środków z 
funduszu sołeckiego.

5.     Zapoznano się z różnymi projektami uchwał, a szczególnie budżetowymi i wydano opinie w ich 
sprawie.



Zapoznano się również z uchwałami w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 
zadania : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków
ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, 
Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży”

6.     Zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz za I półrocze 
2020 roku.

7.     Zapoznano się z uchwałami dotyczącymi realizacji „Odnawialnych Źródeł Energii”.

8.     Omówiono modernizacje drogi powiatowej w Budziskach.

9.     Omówiono remont i dobudowę Sali przy szkole w Gacach, wymianę dachu na świetlicy i 
remizie w Słupcu oraz budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Beszowej.

10.                       Podjęto decyzję w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Budziskach.

11.                       Podejmowano decyzję na temat uchwał podatkowych oraz określono ich stawki 
kwotowe.

12.                       Zajmowano się gospodarką odpadami komunalnymi i ustalono stawkę za odbiór 
odpadów.

13.                       Omawiano sytuację finansową i organizacyjną w szkołach.

14.                        Przed końcem roku 2020 zapoznano się z projektem budżetem gminy na 2021 rok.

 

Ad. 9

 

P. Wiceprzewodniczący – proszę Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o 
przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

P. Kowalska – ponieważ nie wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje komisja nie odbywała 
posiedzeń w 2020 roku z wyjątkiem posiedzenia, na którym opracowano plan pracy komisji na 
2020 rok.

 

Ad. 10

 



P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2021 rok. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie 
widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIII/141/21

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2021 rok

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 11

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 
rok. Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie objaśnień do uchwały.

P. Skarbnik – przedstawiła objaśnienia do uchwały.

P. Wiceprzewodniczący - Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/142/21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok                                                                                            
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

12 głosów za



Nikt nie był przeciw

1 głos wstrzymujący się

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 12

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.

Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie objaśnień do uchwały.

P. Skarbnik – przedstawiła objaśnienia do uchwały.

P. Wiceprzewodniczący – Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/143/21

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.

                                                         jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

12 głosów za

Nikt nie był przeciw

1 głos wstrzymujący się

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 



Ad. 13

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki. Czy są pytania do tej 
uchwały.

P. Adaś – bardzo proszę o objaśnienie o co chodzi, żeby wszyscy wiedzieli za czym głosują.

P. Wiceprzewodniczący – nie wyraża się zgody na wyodrębnieniami czyli nie wyraża się zgody na 
fundusz sołecki.

P. Wójt – czyli jak będzie głosować za to nie wyrażacie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, 
jeżeli ktoś będzie głosował przeciw to znaczy, że chciałby żeby był fundusz sołecki. Tak najprościej 
można to wyjaśnić.

P. Wiceprzewodniczący – czy wszystko jasne? Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIII/144/21

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  
fundusz sołecki                                                                                         jako załącznik do niniejszego 
protokołu

Głosowało 13 radnych.

7 głosów za

3 głosy przeciw

3 głosy wstrzymujące się

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 14

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 
2021 r.” Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii.



P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/145/21

1.     w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2021 r.”

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 15

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących  własność Gminy Łubnice. Czy są pytania 
do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę Przewodniczących Komisji o 
przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/146/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.



13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 16

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 
rok. Czy są pytania do tego projektu uchwały?

P. Bolon – utrzymanie punktu konsultacyjnego gdzie taki punkt jest?

P. Wójt – tutaj w gminie, przyjeżdża Pani i w zależności gdzie jest wolne pomieszczenie przyjmuje 
zainteresowanych.

P. Wiceprzewodniczący – Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/147/21

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.



 

Ad. 17

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 4 lutego 
2021 r. na uchwałę nr XIX/68/08  Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna

P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/148/21

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie z dnia 4 lutego 2021 r. na uchwałę nr XIX/68/08  Rady Gminy Łubnice z 
dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 18

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Łubnice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Łubnice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

P. Gromny Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa

– opinia pozytywna



P. Bąk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

Uchwała Nr XXIII/149/21

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubnice, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosów za

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 19

 

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

 

Ad. 20

 

Brak odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 

Ad. 21

P. Bolon – ja to mam takie pytanie w związku z tymi polderami. Weszłam sobie na ta stronę i tam są
konsultacje do czerwca a z drugiej strony to się okazuje, że to już praktycznie weszło w życie bo 
znajoma mówiła mi, że czeka na dodatkowa decyzje w związku z powstaniem tej mapy, więc o co tu
chodzi?

P. Wójt – proszę Państwa to są 2 różne sprawy, o których Pani Radna mówi. Jedna sprawa, której 
mówiliśmy to jest ta sprawa, która wróciła do nas z roku chyba 2012 dosyć było to głośne o 
wykonanie na terenie naszej gminy polderów czyli w razie wystąpienia zagrożenia zalanie naszej 



gminy. Podejmowaliśmy działania zmierzające do tego żeby odstąpiono od tego pomysłu. Nie wiem
czy to na skutek naszych działań – nie przypuszczam – ale generalnie odstąpiono. Teraz ta sprawa 
ponownie wystąpiła i te konsultacje, o których Pani Radna mówi, które maja być do czerwca to one
dotyczą tych polderów i map związanych właśnie z polderami. I teraz my o czym mówiłam na 
komisjach na następne komisje i następną sesję będziemy chcieli przygotować taką rezolucję żeby 
wystąpić do odpowiednich organów decyzyjnych żeby zmienić ten zamysł tworzenia na tak 
zaludnionym terenie polderów i to jest jedna sprawa. A druga sprawa, o której mówi Pani Radna to 
dotyczy map zagrożenia powodziowego. Takie mapy są technicznie opracowywane i są 
aktualizowane. W tej chwili weszła aktualizacja bodajże 22 października 2020 roku z zaznaczonymi 
właśnie obszarami, które są poddane zagrożeniu powodziowemu, dotyczy to oczywiście nie tylko 
naszej gminy ale wszystkich gmin. Te mapy zagrożenia powodziowego, jeżeli ktoś chce wybudować 
czy to budynek gospodarczy czy mieszkalny na tym terenie gdzie jest to zaznaczone zagrożeniem 
powodziowym to wówczas napotyka na trudności, bo musi uzyskać pozytywna jakby opinię Wód 
Polskich a żeby to uzyskać musi mieć pozwolenie wodno-prawne a żeby uzyskać pozwolenie 
wodno-prawne musi wykonać operat wodno-prawny. Czyli to powoduje wydłużenie tego procesu i 
zwiększenie kosztów bo za operat wodno-prawny trzeba komuś zapłacić. To obowiązuje natomiast 
jest aktualizowane natomiast i tu będziemy chcieli wystąpić, to będzie drugi punkt tego naszego 
wystąpienia, żeby to też zostało w jakiś sposób przemyślane, że tez to komplikuje cały ten proces 
uzyskania pozwolenia na budowę. I jeszcze proszę Państwa jest jakby trzeci punkt to są mapy z 
kolei ryzyka powodziowego, są to zaznaczone tereny, które są objęte tym ryzykiem powodziowym, i
które przy ewentualnej wypłacie odszkodowań będą brane pod uwagę. I tymi wszystkimi mapami, 
wszystkimi zamysłami Państwo zostaną szczegółowo zapoznani na kolejnym posiedzeniu myślę 
wspólnym komisji Rady Gminy pewnie pod koniec, zobaczymy jak to będzie bo ze względu na 
pandemię w zależności jak się będzie sytuacja rozwijać zostanie taka rezolucja podjęta i rozesłana 
również i do ościennych gmin. Jest też proszę Państwa 31 marca już zwołane przez Starostę 
posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego gdzie też przedmiotem obrad są te sprawy. To 
dotyczy gmin praktycznie wszystkich bo i Połaniec, i Łubnice, i Rytwiany i Sandomierz. O tym 
wszystkim będziemy informować, będziemy podejmować działania na ile się one okażą skuteczne 
trudno powiedzieć ale uważam, że powinniśmy tutaj zasygnalizować, że nie zgadzamy się z takim 
podejściem.

P. Wiceprzewodniczący –  Pani Wójt czy gmina wystąpiła do programu Czyste Powietrze? Jest 
zainteresowanie mieszkańców dosyć spore, wypytują, chodzi o wymianę tych kopciuchów.

P. Wójt – proszę Państwa, każdy mieszkaniec indywidualnie składa wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i w tej chwili wygląda to w ten sposób, że mieszkaniec albo sobie 
sam robi ten wniosek i składa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska albo komuś zleca 
żeby mu to wykonał a i tak musi złożyć sam. Jest taka możliwość, że możemy utworzyć proszę 
Państwa takie stanowisko w gminie i myśmy zgłosili chyba z miesiąc temu swój akces, ponieważ 
dostaje się 30 tysięcy na utworzenie tego stanowiska i później jest kwota chyba 150 złotych za 
wypełnienie wniosku albo 100 złotych w zależności od tego czy wydaje się też zaświadczenie. W tej
chwili są wydawane zaświadczenia robi to Pani, która zajmuje się sprawami 500+, wydaje 
zaświadczenia o dochodach, które należy dołączyć do wniosku. Myśmy z kierowniczką wystosowali 
zapytanie, ponieważ kadry jakie są u nas to nie jesteśmy w stanie żeby w oparciu o te kadry 
wykonywać to zadanie, czy będzie możliwość wydatkowania tych środków na płace dla tego 
pracownika. Jeżeli się okaże, że tak to wstępnie akces jest zgłoszony, to będziemy wtedy to 
prowadzić. Natomiast w tej chwili wiem, że mieszkańcy sami składają.

P. Wiceprzewodniczący – jest duże zainteresowanie dlatego pytam.



P. Wójt – dlatego mówię, że jeżeli będzie taka możliwość, że możemy te środki przeznaczyć na place
dla tego pracownika to możemy utworzyć ale proszę Państwa jest to też pewne ryzyko bo jeżeli 
wniosek, wiem, że teraz sporo mieszkańców korzysta z osób, które są dosyć dobrze zorientowane w
pisaniu tych wniosków nie są te wnioski jakoś skomplikowane ale trzeba je napisać. Jeżeli będzie 
taka możliwość, że możemy sfinansować place takiego pracownika to na pewno ktoś na umowę 
zlecenia zostanie zatrudniony. Jeszcze raz powtarzam akces do udziału w tym programie zgłosili 
jako gmina.

P. Bolon – może sołtysów, mieszkańców o tym zagrożeniu powiadomić bo oni nie wiedzą o co 
chodzi, że ktoś musi jeszcze czekać dodatkowo na jakąś tam decyzję w związku z tym

P. Wójt – ale proszę Państwa to są sprawy ogólnie dostępne, nie patrzyłam w tej chwili na stronę 
internetową ale miało to być zamieszczone. Nie da się tego tak powiedzieć bo jeśli chodzi o mapy 
zagrożenia powodziowego to one są w zależności od tego jaki to jest teren to albo to jest 
zagrożenie powodziowe związane z wodami dziesięcioletnimi albo stuletnimi i są różne warunki, 
które musi spełnić ten, który występuje o pozwolenie na budowę, trzeba wprowadzić po prostu nr 
swojej działki i wtedy dopiero można to zobaczyć, bo to nie jest tak, że to ogólnie wskazuje. Jeśli 
chodzi o poldery to oczywiście jest ogólnie, że prawie 70 % gminy zajmują, jest to powtórka 
koncepcji z 2012 roku, że 75 % naszej gminy byłoby objęte tym obszarem właśnie polderowym. 
Natomiast te mapy to trzeba sobie wejść i każdy musi sobie zobaczyć, na której działce chce się 
budować. Są tez takie tereny gdzie w ogóle nie można uzyskać pozwolenia na budowę. Co też 
jedno z drugim się kłóci bo jednocześnie mamy Studium Uwarunkowań Zagospodarowania 
Przestrzennego gdzie są przewidziane tereny pod zabudowę a z kolei tutaj te mapy  zagrożenia 
powodziowego one jakby kolidują z tym co jest zawarte w Studium. Taka informacja na stronie 
jeżeli jeszcze jej nie ma to na pewno się ukaże i będzie sobie można dokładnie zobaczyć. Natomiast 
nie robiliśmy zebrań bo jakby były normalne czasy to z pewnością byłyby robione spotkania i te 
informacje byłyby przekazywane tak jak to była w poprzednich latach i na pewno sołtysi też będą 
poinformowani. A tutaj te decyzje, które będziecie Państwo podejmować to tak jak mówię wszyscy 
radni tez o tym zadecydują czy występujemy z taka rezolucją czy nie. Bo tez różne głosy słychać, np.
niektórzy mówią że dobrze bo dostaniemy odszkodowanie to niech nas wywłaszczą dlatego trzeba 
podjąć decyzje na takim forum żeby później się nie okazało, że ktoś powie a po co żeście coś 
takiego robili, po co to zostało wysłane ja jestem nie zadowolony. Jednak trzeba słuchać głosu 
większości i kierować się tym.

P. Wiceprzewodniczący – czy ma ktoś jeszcze pytanie? Nie widzę. Wobec tego zamykam dzisiejsze 
obrady.

Sesja trwała 1 godzinę 20 minut.

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

  

Protokołowała:                                          Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                   Eugeniusz Kozioł


