
PROTOKÓŁ Nr XXIV/21

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 kwietnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa
Polskiego w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łubnice w sprawie
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia
organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach
poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

5. 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.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 7
sierpnia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

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

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

10. Podjęcie rezolucji w sprawie  budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy
Łubnice.



11.   Interpelacje i wnioski radnych.

12.   Odpowiedzi na interpelacje.

13.   Wolne wnioski i informacje.

 

Ad. 1

 

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

 

Ad. 2

 

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił 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 – przedstawił projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Łubnice w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie 
jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Następnie zapoznał z opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego w Połańcu i poprosił Panią od 
oświaty o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.

Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 
głosowania.

Uchwała Nr XXIV/150/21

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łubnice w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem 
przedszkolnym.



                                                        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. 4

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem 
przedszkolnym.

Następnie poprosił Panią od oświaty o przedstawienie uzasadnienia.

P. Wiceprzewodniczący – czy są jeszcze pytania odnośnie tej uchwały?

P. Bolon – ja bardzo proszę żebyście zostawili nam tą szkołę w całości. Rodzice będą posyłać dzieci 
do innej szkoły choćby i najlepszej a co w przypadku jeśli dzieci sobie nie poradzą?

Czy są jeszcze pytania do tego projektu? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/151/21

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej 
stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

8 głosów za

3 głosy przeciw

2 głosy wstrzymujące się



Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

 

P. Wiceprzewodniczący – 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.

Czy są pytania do tego projektu uchwały?

P. Bolon – czy w tym roku to będzie realizowane?

P. Wójt – to już jest realizowane.

P. Wiceprzewodniczący – zmniejszenie kwoty to co to oznacza?

P. Skarbnik – jest to zmniejszenie kwoty długu

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

P. Wiceprzewodniczący – przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/152/21

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 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.



Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/20 
Rady Gminy Łubnice z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

P. Wiceprzewodniczący – przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/153/21

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Staszowskiemu



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

P. Wiceprzewodniczący – przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/154/21

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 
rok .

Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia.

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

P. Wiceprzewodniczący – przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/155/21



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

Głosowało 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

 

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

Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia.

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

P. Wiceprzewodniczący – przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXIV/156/21

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

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 



Ad. 10

 

P. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt rezolucji w sprawie aktualizacji Planów Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym i budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łubnice 
skierowanej do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Posłów i Senatorów Województwa
Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Czy są pytania do tej rezolucji?

P. Bolon – podpisy od mieszkańców się zbierze w maju i może być.

P. Soja – na jakiej stronie można sprawdzić te mapy?

P. Bolon – www. stoppowodzi można sobie tam wejść i przejrzeć wszystko.

P. Wiceprzewodniczący – Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania. Głosowało 13 radnych.

13 głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Rezolucja została przyjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 11

 

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

 

Ad. 12

 

Brak odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 

Ad. 13

P. Wiceprzewodniczący – chciałem serdecznie podziękować Pani minister Annie Krupce i Pani 
Radnej Powiatowej Jolancie Wójtowicz za zaangażowanie w pomoc i wsparcie rządowe jakie 
otrzymaliśmy na budowę kanalizacji. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i w imieniu 
mieszkańców naszej gminy myślę, że Pani Wójt się dołączy do tych podziękowań.



P. Adaś – ale ile żeśmy otrzymali a na ile był wniosek składany?

P. Wiceprzewodniczący – dostaliśmy pożyczki 6 mln z tego będzie 3 umorzone. Dostaliśmy 
wcześniej 500 tysięcy i teraz 150 tysięcy jest to już trzecia pomoc z rządu.

P. Adaś – ale na ile jest wniosek składany Pani Wójt?

P. Wójt – wnioski były składane 3. Dwa były na budowę kanalizacji i jeden wniosek był na udział 
własny w projekcie, który jest w tej chwili realizowany rewitalizacja miejscowości Łubnice. Pierwszy
wniosek, który była na kanalizację czyli ten III etap był na 4 miliony 700 tysięcy. W związku z tym, że
otrzymaliśmy 150 tysięcy a jest możliwość zmiany zadania bez zgody premiera tylko trzeba podać 
informacje więc najprawdopodobniej będzie to ulegało zmianie bo za 150 tysięcy to nie wielki 
odcinek można by wykonać. Natomiast tak jak zostało na komisji powiedziane, że trzeba się cieszyć 
z każdej kwoty tak, że cieszymy się i również dziękujemy i liczymy na dalszą od Pani Poseł Anny 
Krupki w szczególnie istotnej sprawie jaka teraz będzie nawet myślę, że ona jest istotniejsza niż 
kanalizacja a mianowicie w tym żeby nie tworzono na terenie naszej gminy, w tym zagęszczonym 
siedlisku, żeby nie tworzone były poldery. W tej rezolucji może to tak ostro nie wybrzmiało ale w 
zasadzie utworzenie tego polderu to jest praktyczna likwidacja naszej gminy. Dlatego, że ta część 
tutaj jest najbardziej produktywna i jest objęta tym polderem. Tak, że bardzo dziękujemy i Pani 
Poseł liczymy na poparcie naszej Rezolucji i poparzcie naszych mieszkańców, którzy są w zasadzie 
przeciw. Nie spotkałam się z głosami no może jakimiś pojedynczymi, może jakiś emeryt mówi a to 
by mnie wysiedlili to bym sobie gdzieś indziej kupił ale zdecydowana większość mogę powiedzieć, 
że 99% jest za tym żebyśmy tutaj pozostali gdzie jesteśmy. Tak, że dziękuję i liczę na dobrą 
współpracę także z Panią Radną i z Panem Radnym Powiatowym. Natomiast mam nadzieję, że tutaj
będzie potrzeba wsparcia tego naszego stanowiska odnośnie polderów, bo myślę że wszystkie 
obszary, które są zajęte przez mieszkańców to będą się temu pomysłowi sprzeciwiać. To trzeba się 
dobrze zastanowi żeby wybrać taki obszar, który jest najmniej zaludniony a jednocześnie spełnia te 
kryteria gdzie można ten polder utworzyć.

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

Sesja trwała 1 godzinę 44 minuty.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokołowała:                                          Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                   Eugeniusz Kozioł


