
PROTOKÓŁ Nr XX/20

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 9 grudnia 2020 roku

 

W sesji udział wzięli wszyscy radni.

 

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 zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2020-2031.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
rok 2021.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19  Rady Gminy Łubnie z 
dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy 
Łubnice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

10.           Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

11.           Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice.

12.           Interpelacje i wnioski radnych.

13.           Odpowiedzi na interpelacje.

14.           Wolne wnioski i informacje.

 

Ad. 1

 

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

 

Ad. 2

 

Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy są  jakieś propozycje zmiany porządku obrad?

P. Bolon – wnioskuję aby pkt 9 przenieść na punkt 3, ponieważ mamy tutaj przybyłych rodziców i 
Panią nauczyciel serdecznie witam i proszę o wysłuchanie ich.

P. Przew. – proszę Państwa ponieważ padł wniosek o przeniesienie pkt 9 na punkt 3 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 porządku?

Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3



 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach.

Następnie Pani Ewelina Imiołek przedstawiła uzasadnienie do wyżej wymienionego projektu.

P. Przew. – otwieram dyskusje na temat tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?

P. Bolon – jest taki zapis w uzasadnieniu, że w tym roku koszty funkcjonowania szkoły są jeszcze 
wyższe niż w latach poprzednich. Zastanawiam się skąd takie wyliczenia skoro dzieci nie sa 
dowożone, zużycie wody jest mniejsze energii też?

P. Imiołek – wydatki sa na podstawie planu finansowego. Plan taki szkoła posiada i teoretycznie 
może je wydać do końca grudnia.  Miesiąc grudzień będzie takim miesiącem końcowym do 
rozliczenia. Energia jest zużywana, ogrzewanie też bo przedszkole cały czas funkcjonuje. Dowożenie
dzieci nie jest wliczane do żadnej szkoły jest oddzielnie w tej tabeli.

P. Przew. – bardzo proszę Pani tam chciała zabrać głos.

P. Hyla przedstawiciel rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – przedstawiła pismo 
od rodzicowi z prośbą o ponowne przemyślenie zamiaru likwidacji tej wspaniałej placówki. A tak od
siebie parę słów naprawdę niech się Państwo zastanowią nad naszą szkoła, bo to nie jest budynek 
gdzie ucznie sobie chodzą raz na miesiąc  do świetlicy i się uczą to jest szkoła moja corka tam 
chodzi do szkoły mam nadzieję, że syn też tam będzie chodził. Chciałabym żeby ona została ta 
szkoła. Dziękuję bardzo.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach przedstawiła pismo od Rady 
Pedagogicznej o odstąpienie od likwidacji szkoły

( w załączeniu).

P. Bolon – temat ten podejmowany jest rzeczywiście w okresie pandemii i my jako rodzice nie 
możemy się spotkać i tak naprawdę powalczyć o tą szkołę tak, że bardzo proszę o odłożenie tej 
ostatecznej decyzji rady i Panią Wójt o odniesienie się do tych zarzutów.

P. Imiołek – ponieważ mamy okres pandemii to nie mogą się też spotkać rodzice pozostałych szkół, 
którzy na spotkaniu jakie miało miejsce w szkole w Wilkowej jak również jako rodzic ucznia szkoły 
w Łubnicach. Rodzice zaznaczali konieczność zmniejszenia liczby szkół na terenie gminy. Myślę, że 
Państwo jako przedstawiciele rozmawiacie z mieszkańcami swoich miejscowości i widzicie taką 
potrzebę.

P. Przew. – bardzo proszę czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?

P. Rzeźnik przedstawiciel rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – myślałam, że ktoś
z radnych tutaj zabierze głos a tylko radna Agnieszka zabiera tutaj głos i tylko tyle my jako rodzice 
tu słyszymy. Nie ma nikogo więcej w radzie tutaj żeby powiedział parę słów żeby utrzymać szkołę w 
Budziskach. To jest nasz kaganek oświaty nie mamy nic więcej to wszystko co nam zostało. Myślę, 
że ktoś by się jeszcze wypowiedział. Wybieramy Was tutaj, powierzamy Wam takie stanowisko i 



tylko jest jedna radna żeby nie zamknąć. Jak walczycie jak wybieracie. Ja nie próbowałam nigdy na 
radnego bo uważam, że nie mam takich predyspozycji i wiedzy. Ale jeśli macie wiedzę jesteście na 
tych stanowiskach bardzo proszę o jakieś głosy jeden jedyny głos tylko pani zabrała. Dziękuję.

P. Golba – może wspomnę w sprawie epidemii bo Panie tu mówią na temat epidemii, że zamykamy 
szkołę. Czas zamykania szkoły to nie była mowa od dziś to już było od zeszłego roku. Mogliście 
Państwo założyć jakieś stowarzyszenie żeby uniknąć tego wszystkiego. My nie jesteśmy w stanie 
jako gmina utrzymać 4 szkoły. W sąsiednich gminach maja po 1 szkole. My nie będziemy stale 
podnosić podatków. Chcecie żeby podatki były niskie, żeby za śmieci płacić mało, za wodę my nie 
jesteśmy wstanie utrzymać tego wszystkiego. Mówią Panie na przedszkole przecież jako 
przedszkole gwarantowaliście inną liczbę dzieci a jest inna, ja myślę, że sprawa jest już 
przesądzona, tak że nie ma już ratunku na ten temat żeby nie zamknąć tej szkoły.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – chciałam się odnieść między 
innymi do słów Pana radnego, który przed chwileczką wystąpił, jak również do słów, które tu padły 
o zebraniu w Wilkowej. Twarde są wyliczenia ekonomiczne liczby nie kłamią. Owszem i faktycznie 
jest tak, że mamy małą liczbę dzieci tylko się pytam jako argumentu tutaj Pani Eweliny na jakich 
psychologów się Pani powoływała mówiąc, że nauka w małych placówkach jest niezbyt korzystna 
dla dzieci, jakich psychologów Pani przytoczyła słowa? To jest raz. Dwa. Jeżeli proszę Państwa 
owszem tak jak już wspomniałam wcześniej liczby mówią za siebie ale Pan mówi nie będziemy 
podnosić podatków jeszcze czegoś tam,  nie będzie generować kosztów. Więc pytam się, która 
szkoła przynosi zyski? Czy tylko szkoła w Budziskach ma ponieść koszty istnienia? Jeszcze niedługo 
to usłyszymy, że w Gminie Łubnice będą niskie plony winna jest szkoła w Budziskach, że jeszcze 
istnieje.

P. Golba – może jeszcze odwołam się do tabeli jaka tu jest, jakie są koszty na jednego ucznia w 
Budziskach a w pozostałych szkołach. Ja jestem radnym z Gac i tam dzieci mamy prawie drugie tyle 
więcej a koszty mamy prawie o połowę mniejsze od Budzisk.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

 - bo jest to związane z liczbą dzieci, jeśli jest większa liczba dzieci to wiadomo.

P. Kozioł – nikt się z radnych nie uparł, że ma być zlikwidowana szkoła w Budziskach, ale jak patrzę 
na tabelę  liczby dzieci no to jest dramat. Z tego powodu, że jest tak mało dzieci, nie że ktoś się 
uparł na Budziskach tylko to jest z powodu tego, że jest tak mało dzieci. Jest w klasie jedno dziecko 
i nauczyciel musi jedno dziecko uczyć to faktycznie jest trochę niepoważne.

P. Adaś – ja mam takie odczucie, że myślicie że jakby radni chcieli zrobić na złość. No nie, cały czas 
chodzi o liczbę dzieci. Nikt tu nie chce złośliwie coś zrobić.

P. Kozioł – im więcej dzieci tym większa subwencja jest i szkoła wtedy prosperuje.

P. Bolon – mówi się, że jest klasa gdzie jest 2 dzieci ale przecież w Wilkowej też jest taka klasa.

P. Kowalska – ale stworzona wiesz Agnieszka jak przez nauczycieli.

P. Gromny – proszę Państwa równo rok temu byłem na spotkaniu w Budziskach, było to spotkanie z
Kuratorem, była Pani Wójt, była Pani z oświaty i była podjęta decyzja taka ostateczna żeby to 



przedłużyć to jeszcze na rok. Rok minął. Mieliście podjąć decyzję konkretną albo założyć 
stowarzyszenie albo coś z tym zrobić. W sumie stanęło to w punkcie martwym. Wszystko jest 
pięknie ale dzieci jest ilość śmieszna no niestety.

P. Golba – ja jeszcze powiem do Pani nauczyciel, że Wam to nie chodzi o dobro dzieci tak jak 
podburzacie tu rodziców tylko Wam chodzi o Wasze stołki. Jeśli by była szkoła zlikwidowana 
zeszłego roku na pewno bylibyście w lepszej sytuacji bo były miejsca, że mielibyście miejsce 
zatrudnienia ale jeśli wyście nie założyli stowarzyszenia teraz nie narzekajcie na nas.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – odniosę się do Pana słów. Na
jakiej podstawie Pan twierdzi, że nauczyciele podburzają rodziców?

P. Golba – przepraszam, że tak to powiedziałem.

P. Kowalska – własne przemyślenia.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – własne przemyślenia mogą 
być ale podparte faktami a nie rzucane słowa na wiatr.

P. Kowalska – czy jakaś klasa w tym momencie u Was działa? Jeżeli ssą takie małe klasy to czy w 
tym momencie jakaś klasa działa? Czy w szkole odbywają się zajęcia jakiejś klasy?

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – jest pandemia to jak ma 
działać.

P. Kowalska – ale w niektórych szkołach się zajecia odbywają.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – może Pani podać taką 
szkołe?

P. Kowalska – oczywiście na Gacach chodzi 3 klasa, w ktoerj sa 4 osoby i przedszkole chodzi.

P. Stawecka nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – u nas też przedszkole działa.

P. Szałach – ja chciałem zaznaczyć, że jesteśmy jedyną gmina gdzie jest 4 szkoły. Na terenie Oleśnicy
jest 1 szkoła na terenie Stopnicy tak samo. Tak są doposażone szkoły, nawet w Strzelcach  w gminie 
Oleśnica była bardzo ładna szkoła, sala informatyczna była tak doposażona, a że nie było ilości 
uczniów to ja po prostu zlikwidowali i przenieśli wszystko do Oleśnicy. Może utrzymywać wszystkie 
i iść w koszty. Ja chodziłem w latach 90 do Łubnic a teraz dzieci moje chodzą. Moja klasa liczyła 27 
uczniów to była klasa, a nie klasa składająca się z 2 uczniów. Klasa składająca się z 2 uczniów to nie 
ma komunikatywności między uczniami czy rywalizacji i nie rozwija się tak dziecko. Ja jako ojciec 
nie wyobrażam sobie żeby dziecko moje chodziło do klasy 5 osobowej lub 3 osobowej. Albo np. z 
Czarzyzny znam matki, ojców, którzy dzieci przywożą tu bo mówią, że nie wyobrażają sobie żeby 
dziecko chodziło do takiej małej klasy do Budzisk.

P. Rzeźnik przedstawiciel rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach – jeśli przywozimy 
dziecko z Czarzyzny do Łubnic czy do Gac to jednak zostajemy w naszym obrębie. Nie mówmy już o 
takim wymienianiu się dziećmi miedzy naszymi szkołami. Jeśli tracimy dziecko poza nasz obręb to 
wtedy mamy tą stratę prawda, bo to idzie do Połańca czy do Pacanowa. Chciałam jeszcze wrócić 



tutaj do Pana z Gac nikt nas nie podburza. Skoro rok temu ci nauczyciele mieli taką szanse i z niej 
nie skorzystali to wypada, że jednak nie są tylko, nie dbają tylko o te swoje etaty bo gdyby tak dbali 
to tak jak Pan mówił rok temu dążyli by do zamknięcia tej szkoły i ciepłe posadki mieli by w 
Łubnicach czy gdzie indziej, nie wiem gdzie te miejsca pracy były.

P. Bak – ja tu tylko chciałam podkreślić, że szkoła w Budziskach jest naprawdę aktywna szkołą i 
może czy chcemy zlikwidować czy nie róbmy tak żeby atmosfera wokół tej szkoły przebiegała w taki
sposób. Naprawdę jest aktywna, jest najwięcej wyjazdów mam porównanie z innymi szkołami, 
najwięcej projektów i unijnych i z innych środków i doceńmy to co ta szkoła robiła i w dalszym ciągu
robi. To nie polega na podkopywaniu tutaj pewnych rzeczy.

Liczby liczbami ale jeżeli mamy, że zatrudnionych jest 14 nauczycieli, 8,52 etatu i 3,86. Nie, ja wiem,
że to jest też nie dużo 6, 34 bo na etaty przeliczamy a nie na ilość, że ktoś ma  1 godzinę czy 2. To 
nic za bardzo nie zmieni, bo 6 osób to też nie jest dużo na nauczyciela, ale pilnujmy się pewnych 
wyliczeń.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego temat został wyczerpany. 
Przechodzimy do głosowania. Proszę Pana przewodniczącego Komisji o opinię.

P. Gromny – Komisje były wspólne  7 głosów było za likwidacją, przeciw było 4 głosy i wstrzymało 
się 3 głosy.

 

 

Uchwała Nr XX/127/20

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych.

Przeciw było 5 głosów

Za 7 głosów

Wstrzymujące się 3 głosy

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały?

P. Soja – co to są te zwiększone dochody ze sprzedaży na 2 tysiące, 8 tysięcy sto i 5 tysięcy

P. Skarbnik – 2 tysiące jest ze sprzedaży zbiornika na Stacji Uzdatniania Wody, 8 tysięcy sto jest to 
sprzedaż koparki wraz z pługiem i 5 tysięcy ze sprzedaży kontenera. Zostały takie dochody 
wykonane i przyjmujemy ich do budżetu.

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczącego 
komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna.

Uchwała Nr XX/121/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych.

Za 13 głosów

Wstrzymujące się 2 głosy

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubnice na lata 2020-2031.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.

P. Przew. – czy są pytania do tej uchwały?

P. Kozioł – zwiększamy dochody bieżące o kwotę 420934 zł skąd to?



P. Skarbnik – są to głównie zwiększone dotacje wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
między innymi na zwrot akcyzy czy na wypłatę zasiłków rodzinnych.

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczącego 
komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna

Uchwała Nr XX/122/20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych.

Za 12 głosów

Wstrzymujące się 2 głosy

Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2021. Czy są pytania do tej uchwały?

Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna

Uchwała Nr XX/123/20

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 



Ad. 7

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19  
Rady Gminy Łubnie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę 
przewodniczącego komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna

 

Uchwała Nr XX/124/20

w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19  Rady Gminy Łubnie z dnia 6 grudnia 2019 r. w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody.

P. Adaś – Panie Przewodniczący uwaga do paragrafu 4 my tu mamy inną datę

P. Rogala – ale dostaliśmy inną decyzję i jest zmiana daty

P. Kozioł – teraz jest do 30 czerwca.

P. Przew. – jest zmienione na 30 czerwca 2021 roku.

Czy są pytania do tej uchwały?

P. Szymański – w paragrafie 3 założenie wiązań elastycznych to o co chodzi?



P. Przew. – są robione ekspertyzy przez dendrologów co do pielęgnacji i np., jeśli są chore gałęzie a 
da się ich jeszcze uratować to pewnie na jakiś linach to oni jeszcze podtrzymują, tak przypuszczam 
ale nie mam wiedzy co do tych specjalistów dendrologów chyba, że ktoś ma wiedzę.

P. Bolon – a koszty takiego czegoś są duże?

P. Przew. – na pewno są duże bo to są drogie rzeczy wykonują je specjaliści ale nie mam wiedzy co 
do kosztów. Czy Pani Wójt ma taką wiedze albo osoba, która jest kompetentna żeby odpowiedziała 
na to pytanie.

P. Wójt – proszę Państwa ta uchwała dotyczy realizowanego projektu rewitalizacji miejscowości 
Łubnice i jakie będą koszty to w tej chwili ani ja ani kompetentna osoba nie odpowie bo dopiero to 
wyjdzie po przeprowadzonym przetargu. Natomiast żeby móc przystąpić do tego przetargu, 
ponieważ jest to teren objęty nadzorem konserwatorskim jeśli chodzi o pomniki przyrody w 
związku z tym taka uchwała jest niezbędna do podjęcia i niezbędna jest żebyśmy mogli przystąpić 
do ogłoszenia przetargu na wykonanie tych prac związanych z rewitalizacją Lipin i realizacji tego 
projektu. Już w tej chwili Radca pracuje nad tym żeby taki przetarg został ogłoszony i realizacja tego
projektu odbyła by się w raku przyszłym. Jeżeli chodzi o te wiązania to są takie specjalne, jeżeli na 
przykład ekspertyza dendrologiczna wykaże, że jakaś część tego zabytkowego drzewa stanowiącego
pomnik przyrody jest do uratowania to wtedy stosuje się np. podtrzymanie jakiegoś konaru, który 
rokuje kilkuletnie funkcjonowanie na tym drzewie to wtedy się takiego wiązania elastycznego 
dokonuje.

P. Przew. – czy na dzień dzisiejszy posiadamy taką ekspertyzę? Czy taka ekspertyza powinna być 
przed przetargiem czy dopiero później?

P. Wójt – nie, opracowane są procedury żeby można było przystąpić do jakichkolwiek prac 
pielęgnacyjnych na terenie chronionym przez konserwatora musi być taka uchwała podjęta.

P. Przew. – czy są jeszcze jakie pytania? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o 
opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna

Uchwała Nr XX/125/20

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew 
uznanych za pomniki przyrody

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 9



 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na 
własność Gminy Łubnice. Czy są pytania do tej uchwały?

P. Bolon – ile ta działka ma kosztować?

P. Przew. – tego nie wiadomo ma być przetarg. Czy licytacja?

P. Wójt – ta działka, o której teraz Państwo dyskutują ma być zbywana na podstawie licytacji 
komorniczej a więc też trudno powiedzieć jaki będzie koszt. Cena wywoławcza jest 7 tysięcy a 
trudno powiedzieć jaka kwota zostanie wylicytowana.

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę przewodniczącego 
komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna 

Uchwała Nr XX/126/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za. Uchwała została podjęta.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 10

 

P. Wójt – Panie Przewodniczący Szanowni Państwo zadania oświatowe na terenie gminy Łubnice w 
roku szkolny 2019/2020 realizowane były w oparciu o 4 istniejące szkoły ośmioklasowe. Częściowo 
były one realizowane w trybie stacjonarnym a częściowo były realizowane w trybie zdalnym ze 
względu na pandemię. Egzaminy ósmoklasistów się odbyły. Były to 3 egzaminy tj, z języka 
polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Jeżeli chodzi o średnie z poszczególnych szkół to 
przedstawiają się one następująco:

Najwyższą średnią  58% uzyskała szkoła podstawowa w Gacach, na drugim miejscu była szkoła 
podstawowa w Budziskach 54,67%, na trzecim miejscu szkoła w Łubnicach 52% i na czwartym 
miejscu szkoła w Wilkowej 50,33%.

Egzamin zdawało wszystkich uczniów 26, 2 uczniów było z niepełnosprawnościami i przedstawiały 
się następująco te liczby: w Gacach to był 5 uczniów i 1 z niepełnosprawnością,  w Budziskach 3 
uczniów i 1 z niepełnosprawnością, w Wilkowej 9 uczniów i w Łubnicach też 9 uczniów. Proszę 
Państwa z poszczególnych przedmiotów kształtowały się wyniki następująco:



Język polski – w kraju 59%, w naszym powiecie 58% a w gminie była 63%.

W Gacach Słupieckich 68%, w Łubnicach 66%, w Budziskach 66% i w Wilkowej 56%.

Matematyka – w kraju 46%, w naszym powiecie 45% a w gminie była 50%.

W Gacach Słupieckich 58%, w Łubnicach 52%, w Wilkowej 46% i w Budziskach 42%

Język angielski w kraju 54%, w naszym powiecie 50% a w gminie była 46%.

Najwyższy wynik miała szkoła w Budziskach 56%, w Wilkowej 49%, w Gacach Słupieckich 48% i w 
Łubnicach 38%.

Na terenie powiatu jest 8 gmin uzyskaliśmy 4 średni wynik. Z języka polskiego uzyskaliśmy drugi 
wynik egzekwo z Gminą Rytwiany, z matematyki pierwszy wynik w powiecie razem z Gminą 
Rytwiany z języka angielskiego 5 wynik w powiecie. Te wyniki nie wiele ale są troszeczkę słabsze niż 
były w roku poprzednim, przypuszczam, że jest też związane z ta nauka zdalną jaka była 
prowadzona. A więc jeżeli porównujemy wyniki egzaminów, które jakby świadczą o tym jakie są 
efekty osiągane w poszczególnych szkołach to rzeczywiście wyniki we wszystkich szkołach są dobre 
jeżeli chodzi o te wiodące przedmioty. Trochę z angielskim jest gorzej ale to zawsze tak było, że 
tutaj jesteśmy poniżej normy a natomiast a tych przedmiotów polski, matematyka jesteśmy 
powyżej średniej w powiecie. My mamy ten rozkład tutaj wydrukowany są też raporty z egzaminów
z poszczególnych szkół jeżeli byłby ktoś zainteresowany możemy udostępnić. Jeżeli byłyby pytania 
bardzo proszę. Chcę powiedzieć jeszcze na temat aktualnej sytuacji jaka jest, jak Państwo wiedzą w 
dalszym ciągu do 27 grudnia a od 4 do 17 stycznia są ferie więc w zasadzie do 18 stycznia szkoły 
funkcjonują w zasadzie zdalnie. Na terenie gminy funkcjonują wszystkie przedszkola. Chcę również 
tutaj powiedzieć, że w Łubnicach są przyjmowane również do przedszkola dzieci od 2,5 roku życia 
nie tylko w Budziskach. Natomiast w klasach pozostałych czyli w tych młodszych klasach i klasach 
starszych od 4-8 klasy jest nauczanie zdalne za wyjątkiem jednej szkoły gdzie stacjonarnie chodzi 
jedna klasa licząca 4 uczniów. Tam tak rodzice się określili żeby odbywało się nauczanie takie 
stacjonarne. Również w razie potrzeby odbywają się konsultacje. Mam nadzieję, że wrócimy do 
tego trybu stacjonarnego. Bo nauczanie zdalne jest mocno uciążliwe zarówno dla uczniów jak i dla 
nauczycieli. Dlatego, że jak się chce dobrze poprowadzić lekcję zdalnie to trzeba się więcej 
napracować niż przy nauczaniu stacjonarnym. Natomiast nic na pewno nie zastąpi, żadne 
nauczanie zdalne nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem i uczniów pomiędzy 
sobą. Mieliśmy pewne problemy również jeżeli chodzi o zachorowalność wśród nauczycieli. Były 
pewne perturbacje jeśli chodzi o funkcjonowanie czy to przedszkola ze względu na to, że ze 
względów epidemicznych np. przedszkole przez 3 tygodnie nie funkcjonowało po decyzji oczywiście
sanepidu. Ale są to takie przypadki sporadyczne, u nas przechodzi to jao0ś w miarę spokojnie. 
Mam nadzieję, że będziemy powoli wracać do normalności i również szkoły zaczną funkcjonować 
normalnie czyli stacjonarnie. Jeżeli by były pytania ze strony Państwa albo ktoś chciałby otrzymać 
kserokopie tych wyników egzaminów to bardzo proszę po sesji.

P. Przew. – dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy są pytania?

P. Golba – jeszcze zapytam czy te deklaracje gospodarowania odpadami trzeba na przyszły rok 
składać.



P. Wójt – nie, deklaracje składamy jeśli następuje zmiana jeśli np. ktoś decyduje się, że nie będzie 
miał kompostownika albo ktoś wyjeżdża albo przybywa to wtedy składamy deklaracje.

P. Przew. w deklaracjach nie było pojemników 1100l a teraz są dodane do tych deklaracji.

 

Ad. 11

 

P. Przew. – proszę Państwa jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym 
terminie. W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono przesłanek wskazujących na świadome 
zatajenie prawdy lub świadome podanie nieprawdy.

Podczas analizy oświadczeń majątkowych badano ponadto wszelkie rubryki dokumentu co do 
spełnienia kryteriów staranności i zupełności wypełniania rubryk. Po przeprowadzonej analizie 
okazało się, że w 4 przypadkach wystąpiły błędy ale o charakterze formalnym.

Jeden dotyczył braku podpisu, jeden braku daty urodzenia a dwa przypadki wpisania uzyskanego 
dochodu nie z tej rubryki PIT-u.

Po za tym wszystko było w porządku.

Radni zostali wezwani do złożenia korekty i takie korekty były poczynione. Proszę Państwa chcę 
nadmienić, że wszystkie oświadczenia zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej. Ja mam tyle co do oświadczeń, jeżeli są pytania bardzo proszę. Jeszcze 
chciałem poinformować proszę Państwa, że mam takie wytyczne co do wypełniania oświadczeń 
majątkowych, chodzi o to, że najczęstsze błędy jakie się popełnia w tych oświadczeniach 
majątkowych i jeśli będziemy teraz wypełniać nowe  oświadczenia majątkowe to bardzo bym prosił 
żeby radni się zgłosili ja takie z kseruje i dam każdemu żeby po prostu sam miał dla siebie i mógł 
sobie porównać i zwrócić uwagę żeby takich błędów nie popełniać. Te błędy nie są akurat z naszej 
gminy tylko ogólnie od Wojewody, jakie najczęstsze błędy są popełniane przez radnych i nie tylko.

Czy są pytania? Nie widzę.

 

Ad. 12

 

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

 

Ad. 13

 



Brak odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 

Ad. 14

 

P. Szymański – ludzie mi przekazują w Łubnicach, wczoraj słyszałem, że młodzież na plac szkolny w 
Łubnicach wjeżdża różnymi pojazdami i robi sobie wyścigi na placu korkowym lekkoatletycznym.

P. Przew. – samochodami?

P. Szymański – motocyklami, motorowerami, rowerami. Bramy są otwarte tak, że wjeżdżają be 
problemu.

P. Przew. – zgłosimy ten temat. Bramy nie mogą być zamknięte ponieważ boiska są do ogólnego 
użytku. Czy są jeszcze jakieś pytania?

P. Bolon – ponieważ zapadła taka decyzja co do szkoły w Budziskach, więc od września co z tym 
budynkiem? Bo tak to nie może zostać, i jeszcze sprawa boisk żeby ktoś miał jakiś nadzór.

P. Wójt – spraw budynku i sprawa boisk i otoczenia szkoły jest sprawa otwartą, to oczywiście tutaj 
podejmiemy wspólnie a w zasadzie Państwo decyzję co z tym dalej robić. Moim zdanie boiska 
bezwzględnie powinny być otwarte i powinny być dostępne dla dzieci i dla młodzieży. Natomiast z 
budynkiem na razie to trudno mi powiedzieć, zobaczymy jakie będą koncepcje. W tym roku był 
nabór wniosków na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów nie wiem czy jeszcze będzie 
takie cos w przyszłym roku. Co się będzie działo później trudno powiedzieć ale to myślę, że na 
pewno tutaj wspólnie decyzję podejmiemy. Proszę Państwa proszę nie zapominać, że ewentualnie 
nauczyciele czy rodzice mogą jeszcze założyć stowarzyszenie.

P. Przew. – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego zamykam obrady dzisiejszej sesji 
Rady Gminy . 

 

Sesja trwała 2 godziny 32 minuty.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
 

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


