
PROTOKÓŁ Nr XXII/21
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 stycznia 2021 roku
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.
 
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 zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z 
dnia 8 grudnia 2020 r. na uchwałę nr XV/46/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 
grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych 
odpadów komunalnych
5.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
6.  Zamknięcie obrad.
 

Ad. 1
 
P. Przew. – otwieram XXII nadzwyczajną sesję i witam wszystkich przybyłych. Na 
podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania 
uchwał.
 
Ad. 2
 
Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z 
proponowanym porządkiem obrad.  Czy są  jakieś propozycje zmiany porządku obrad? 
Nie widzę wobec tego przegłosujmy proponowany porządek obrad.
Porządek zatwierdzono jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Budziskach. Następnie poprosił Panią Inspektor ds. oświaty o 
przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
Proszę Państwa w tym temacie odbyły się 2 Komisje. Temat był szeroko omawiany. Jeśli 
ktoś z Pań lub Panow radnych ma jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę



P. Bolon – czy byłaby by taka możliwość żeby VIII klasa uczyła się jeszcze przez ten rok? 
Czekaja ich egzaminy i taka zmiana szkoły w ostatnim roku wydaje mi się nie jest 
wskazana.
P. Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado odpowiadając na pytanie radnej pragnę 
poinformować, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe nie ma takiej możliwości, nie ma 
takiej opcji żeby utworzyć szkołę o takiej strukturze organizacyjnej. Mogą być szkoły o 
strukturze I-VIII z oddziałami przedszkolnymi. Można obniżyć stopień organizacyjny do 
klas I-IV z oddziałem przedszkolnym i do klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Wynika to 
głównie z tego, że w klasie VIII już jest nauczanie przedmiotowe i liczba nauczycieli 
musiałaby być zdecydowanie większa, no bo do każdego przedmiotu powinien być 
skierowany specjalista. Generalnie prawo oświatowe nie przewiduje szkoły o takim stopniu
organizacyjnym.
P. Przew. – dziękuje bardzo, czy ktoś jeszcze ma pytanie? Nie widzę. Wobec czego 
bardzo proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.
P. Gromny – opinia pozytywna
P. Przew. – i Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
P. Bąk – to była wspólna komisja
P. Przew. – wobec tego przechodzimy do głosowania

Uchwała Nr XXII/136/21
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych.
6 głosów za
2 głosy przeciw
6 głosów wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 4
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 8 
grudnia 2020 r. na uchwałę nr XV/46/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w 
sprawie uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych. Czy 
są pytania do tej uchwały. Nie widzę wobec tego bardzo proszę o głosowanie.

Uchwała Nr XXII/137/21
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 8 grudnia 2020 r. na uchwałę nr XV/46/07 
Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek 
opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu
Głosowało 14 radnych. Wszyscy za.
Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 5
 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.



Następnie Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o 
przedstawienie uzasadnienia.
P. Przew. – Czy są pytania do tej uchwały.
P. Kozioł – kto te petycje złożył
P. Przew. – Arkadiusz Rakoczy i Sterkowski to są prywatne osoby. Czy są jeszcze pytania 
to tej uchwały? Nie widzę wobec tego bardzo proszę o głosowanie.

Uchwała Nr XXII/138/21
w sprawie przekazania petycji według 
właściwości                                                                                            jako załącznik do 
niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych.
12 głosów za
1 głos przeciw
1 głos wstrzymujący się
Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 6
 
P. Przew. – proszę Państwa porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję bardzo 
wszystkim za przybycie na dzisiejszą nadzwyczajna sesję Rady Gminy. Zamykam 
dzisiejsze obrady.
 
Sesja trwała 52 minuty.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


