
PROTOKÓŁ Nr XXV/21

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 28 maja 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 zmiany uchwały Nr XXIV/151/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach 
poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

4.   Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

 

P. Wiceprzewodniczący – otwieram XXV 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. Wiceprzewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/151/21 
Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem 
przedszkolnym.

Może Pani Wójt wyjaśni o co chodzi.

P. Wójt – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak Państwo pamiętają na ostatniej sesji została 
podjęta uchwała, która przekształcała Publiczną Szkołę Podstawową w Budziskach z oddziałami od I
do VIII na szkołę z klasami od I do III i ta uchwała miała paragraf 3 w którym zapisane było kiedy 
ona wchodzi w życie. W tym paragrafie było zapisane, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym. W wyniku analizy formalno- prawnej Wojewody 
Świętokrzyskiego a zasadzie departamentu prawnego zostało wszczęte postępowanie nadzorcze, w 
którym wykazują, że ten zapis nie powinien brzmieć w ten sposób tylko, że uchwała powinna 
wchodzić w życie z dniem podjęcia. Czyli jest to tak jakby zmiana formalno-prawna, aczkolwiek są 
różne proszę Państwa rozstrzygnięcia na ten temat. Uchwałę przygotował Pan Radca Prawny i np. w
Województwie Łódzkim i nawet w Województwie Świętokrzyskim tylko w poprzednich latach był 
właśnie ten zapis, że wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, po upływie 14 dni od
tego ogłoszenia. W związku z tym, że to zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego 
zostało do nas przesłane i my mamy do poniedziałku przekazać informacje - wyjaśnienia jak ta 
sprawa została w dalszym ciągu załatwiona. No więc Radca stwierdził, że będzie to najprostszy 
sposób jeżeli zwołamy Radę w trybie nadzwyczajnym co zostało uczynione, jeżeli ten zapis zostanie 
zmieniony. Bo w przeciwnym wypadku jeżeli byśmy tego nie zrobili do poniedziałku to trzeba by 
było tą procedurę od nowa czyli od nowa wystąpić o opinie do ZNP i Kuratora. I tak byśmy z tym 
zdążyli na pewno bo to jest czas na podjęcie tej uchwały do końca sierpnia ale według Radcy jest to
po prostu najprostszy sposób i najkrótszy załatwienia tej sprawy i dlatego to Państwo zostali tak 
znienacka zawiadomieni o sesji nadzwyczajnej za co trochę przepraszam, bo może to pozmieniała 
Wasze plany ale po prostu musimy do poniedziałku te wyjaśnienia dostarczyć. Pozostałe paragrafy 
tej uchwały, która była podejmowana na poprzedniej sesji pozostają nie zmienione jedynie zmienia
się ten kiedy wchodzi w życie uchwała. Czyli według tej uchwała, którą teraz Państwo podejmą 
wchodzi w życie z dniem podjęcia ten zapis taki będzie a według tej uchylanej uchwały było, że 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.



P. Wiceprzewodniczący – dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego 
przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr XXV/157/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/151/21 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2021 roku 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 14 radnych.

9 głosów za

2 głosy przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Wiceprzewodniczący – dziękuję bardzo, zamykam obrady.

 

Sesja trwała 10 minut.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokołowała:                                          Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                   Eugeniusz Kozioł

 


