
PROTOKÓŁ Nr XXI/20
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 30 grudnia 2020 roku
 
W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
2.     Izabela Pszczoła – Skarbnik Gminy
3.     Sołtysi
  
Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. 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.

4. 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.

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 uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2021 rok.

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

10.           Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 12 
listopada 2020 r. na uchwałę nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

11.            Interpelacje i wnioski radnych.

12.           Odpowiedzi na interpelacje.

13.           Wolne wnioski i informacje.

 
 
 
Ad. 1



 
P. Przew. – otwieram XXI sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał.
 
Ad. 2
 
Przedstawienie proponowanego porządku obrad.  Czy są  jakieś propozycje zmiany 
porządku obrad?
P. Sekretarz – wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch punktów . jeden
to jest 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 i pod 
pozycją 4 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 oraz 
przesunięcie pozostałych punktów na dalsze pozycje.

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś propozycje zmiany porządku?  Nie widzę. Proszę 
Państwa ponieważ padł wniosek o dołożenie punktu 3 i 4 proszę o jego przegłosowanie.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
P. Przew. – czy są jeszcze jakieś propozycje zmiany porządku? Nie widzę. Wobec 
tego  przegłosujmy. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem proponowanego jw. porządku?
Porządek przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3
 
P. Przew. – 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 tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji 
Finansów rozwoju Gminy i Rolnictwa o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Przew. – Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/128/20
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 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 4
 



P. Przew. – 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 tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących   o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/129/20
w 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 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 5
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Czy są pytania w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok? Odbyły się komisje w 
tych sprawach bardzo obszernie były omawiane wszystkie uchwały szczególnie 
budżetowe. Jakby były jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę. Nie widzę. Bardzo proszę 
przewodniczących o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/130/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok                                                                                               jako załącznik do 
niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
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.

Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/131/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 



Ad. 7
 
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 
2021 rok.

Czy są pytania do tej uchwały?
P. Kozioł – jeśli chodzi o rezerwę budżetową te 100 tysięcy złotych. Na zarządzanie 
kryzysowe jest 54 tysiące a pozostała część?
P. Skarbnik – 100 tysięcy to jest ogólnie rezerwa a dodatkowo celowa w kwocie 54 tysięcy 
tak, że jest w umie 154 tysiące.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/132/20
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2021 rok.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 8
 

P. Przew. – przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu 
budżetu na 2021, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sfinansowania deficytu 
budżetowego w 2021 roku. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031. Czy są pytania do tej uchwały?

P. Kozioł – w wydatkach majątkowych w pozostałym zakresie na realizacje inwestycji 
jednorocznych 405 tysięcy złotych  na co to będzie?

P. Skarbnik – jest to przewidziane na inwestycje czyli tak:

135 tysięcy jest to budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej, zakup zamrażarki na 
Stację Uzdatniania Wody 13 tysięcy złotych, środki na przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów 37500 zł, przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych na 
220 tysięcy jako wkład własny jeśli by taka potrzeba zaistniała.

Czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/133/20
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 9
 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2021. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę 
przewodniczących o opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/134/20
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.
 
Ad. 10
 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 12 
listopada 2020 r. na uchwałę nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Łubnice. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczących o 
opinię.
P. Gromny – opinia pozytywna.
P. Bąk – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XXI/135/20
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 12 listopada 2020 r. na uchwałę nr XV/45/07 
Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.
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. Sekretarz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado minął rok 2020, rok ciężki i rok, który 
wniósł takie zamiany można powiedzieć negatywne ale rok, w którym daliśmy sobie radę. 
W imieniu Pani Wójt, Pani Skarbnik i pracowników Urzędu gminy chciałem podziękować 
całej Radzie Gminy, wszystkim Sołtysom, jednostkom organizacyjnym pracownikom 
kultury, Ośrodków Zdrowia, wodociągów za bardzo dobrą współpracę. Ta dobra 
współpraca, i że tak powiem pójście jedną droga powodowało, że wszystkie inwestycje 
jakie były planowane są realizowane tak jak powinny być realizowane terminowo zgodnie 
z naszymi planami do tego stosujemy się do wszystkich tych zasad bezpieczeństwa. Tak 
jak Państwo wiecie i odczuwacie to na własnym organizmie lekcje w szkołach są 
prowadzone zdalnie, Urząd pracuje przyjmuje interesantów tak, że myślę, że nie jest to dla
mieszkańców tak bardzo odczuwalna ta dzisiejsza sytuacja. Wchodzimy już za paręnaście
godzin w nowy rok i w imieniu Pani Wójt, własnym, Pani Skarbnik pracowników wszystkich
chcę złożyć serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia żebyśmy doszli do takiej 
normalności, żebyśmy porodzili sobie z ta pandemią, żebyśmy mogli w przyszłym roku 
spotkać się tak jak co roku na spotkaniach dożynkowych na cyklicznych spotkaniach, 
organizowanych biesiadach Łubnickich ale żebyśmy mogli wyjść normalnie na co dzień do
pracy, żeby dzieci poszły normalnie do szkoły i tego na ten rok 2021 wszystkim życzę a 
przede wszystkim zdrowia.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa ostatnia sesja 
w tym roku się kończy i chciałem na zakończenie – pragnę w imieniu własny i Pani Wójt, 
która dzisiaj nie może być obecna ponieważ jest chora pozdrowienia przesyła i na pewno 
obserwuje nas, i od całej Rady Gminy Łubnice na Państwa ręce dla Was dla wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, 
Strażaków,  Policji, wszystkich pracowników oświaty, banku, Księży i tutaj pracowników 
Centrum Kultury, dla wszystkich rodzin, dla wszystkich rolników i mieszkańców naszej 
gminy najserdeczniejsze życzenia aby nadchodzący  2021 rok obfitował w zdrowie i 
pozwolił spełnić marzenia. Niech będzie dla Państwa rokiem bez konfliktów, dramatów, 
aby wszystkie sprawy były zwyczajnie proste do rozwiązania przede wszystkim, abyśmy 
wrócili do normalności. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować całej Radzie za cały rok
współpracy. Myślę, że ta współpraca była i z Panią Wójt i z pracownikami wszystkimi nie 
mówię już o samej radzie, komisjach i tak dalej. To, że dzisiaj jest taka spokojna sesja to 
świadczy o tym, że wcześniej pracujemy na tych komisjach właśnie ale najważniejsze jest 
to proszę Państwa żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać a tedy zapewne będzie to z 
pożytkiem i dla nas i z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców dlatego, że jak Pan 
Sekretarz już wspomniał  te inwestycje, które żeśmy zaplanowali w miarę są realizowane 
zgodnie z planem i oby jeszcze w następnych latach tych inwestycji było więcej. Mamy na 
dzisiejszy czas jak wiecie bardzo dużo inwestycji. Jeśli chodzi o kanalizację to są ogromne
środki  ale na spokojnie powoli może jakoś podołamy temu zadaniu a myślę, że może 
jakieś środki rządowe się znajdą i przy wsparciu rządu oczywiście byśmy mieli możliwość 
większego finansowania po prostu. I przy tym chciałem jeszcze serdecznie podziękować w
imieniu całej Rady wszystkim samorządowcom i Powiatu i Województwa.

Dziękuję bardzo

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Nie widzę. Proszę Państwa zamykam sesję Rady 
Gminy.

 Sesja trwała 1 godzinę 25 minut.

 Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Henryka Rogala                                                            Marian Komasara




