
 

Protokół  Nr XXV/2016 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia 24 listopada 2016r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  14,00   - 16,00 

 

Ad. 1 

Dnia  24 listopada 2016r. odbyło się kolejne  XXV -e w kadencji  posiedzenie Rady Gminy 

Łączna.  

Obrady otworzyła i przewodniczyła im   Przewodnicząca Rady Gminy Łączna  Pani Monika  

Pająk. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych  gości, przybyłych radnych i 

sołtysów.  

 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,  

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek, 

- Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,  

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Andrzej Kmiecik 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz  

- niektórzy sołtysi gminy Łączna,  

- przedstawiciel prasy 

  

Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych,  co stanowiło  93 %  ustawowego składu 

Rady.   

Nieobecny radny Artur Osman  -  usprawiedliwiony.   

Obrady  były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  2 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała  radnego Jacka Śliwę  ,  który 

wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady  -  odczytała zaproponowany porządek obrad i zapytała czy są jakieś 

uwagi lub wnioski. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  -  zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu  7 f)  podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości. Na poprzedniej sesji ten punkt był zdjęty z porządku obrad ale otrzymaliśmy 

już pismo opiniujące tę uchwałę z UOKiK  dlatego  możemy ją dziś przegłosować. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o przegłosowanie kto jest za tym aby w porządku obrad w 

punkcie 7f) znalazła się uchwała dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Wniosek przeszedł większością głosów ( za – 12 , przeciw – 2, wstrzymało się – 0 /14) 
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Porządek obrad w całości z uwzględnieniem zmiany został przyjęty większością głosów  

( za -12 radnych,  przeciw – 2,   / 14 obecnych)  i przedstawiał się następująco. 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad.      

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami  oraz  sprawozdanie z 

wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.  

5. Pytania, wnioski, postulaty. 

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:   

a) przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łączna  na lata 

2016-2023  

b) zmian budżetu Gminy Łączna  na 2016 rok 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna 

f) zwolnień w podatku od nieruchomości 

8. Przyjęcie protokołu  z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna  z dnia  27 października  

2016r.   

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                         
 

Ad 4. 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami oraz z realizacji uchwał 

Rady Gminy od dnia 27 października 2016r.  do dnia 24 listopada 2016r. złożył Wójt Gminy 

p. Romuald  Kowaliński.  I tak: 

  

I.  Uczestniczyłem : 

2 listopada - w rozprawie przed Sądem Rejonowym w Kielcach z powództwa  Jacka 

Śladkowskiego o przywrócenie do pracy,   

8 listopada – w podpisaniu umowy na realizację 4-miesięcznego stażu w ramach projektu 

„Nowe szanse na zatrudnienie” z Podkarpacką Agencją Konsultingowo - Doradczą Sp. z o.o.  

w Jaśle,   

                  - w posiedzeniu komisji gospodarczej Rady Gminy Łączna, 

9 listopada – w spotkaniu z dyrektorami szkół w Łącznej i w Goździe w sprawie 

racjonalizacji wydatków oświatowych w nowym budżecie od  stycznia 2017 roku z uwagi na 

rokrocznie zmniejszaną subwencję oświatową,  

                 - w Bibliotece w Łącznej w uroczystym wręczeniu nagrody dla honorowego 

krwiodawcy z naszej Gminy, wylosowanego przez ZOZ w Skarżysku-Kam. oraz we 

wręczeniu nagród w konkursie ekologicznym organizowanym przy współudziale Gminy 

Łączna  przez ZGGŚ w Bielinach 

                 - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach poświęconym informacji z wykonania budżetu 

Związku za I półrocze 2016 r. + przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

przyjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Związku do podpisania porozumienia  o 

współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.  

10 i 18 listopada – w obchodach Dnia Seniora w Bibliotece w Łącznej,  
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15 listopada – w spotkaniu z p. Ireną Sochacką w sprawie m.in. wniosku  z Działania 7.4 

Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i Szkoleniowej  z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

21 listopada – w spotkaniach z mieszkańcami Czerwonej Górki w sprawie  wjazdów na 

posesje,  

                      - w spotkaniu z Grzegorzem Świetlikiem, koordynatorem Zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, 

                   - w spotkaniu z członkiem Zarządu Woj. Świętokrzyskiego p. Piotrem Żołądkiem 

w sprawie inwestycji w ochronę środowiska, 

                   - w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Łączna,  

22 listopada  – w spotkaniu z mieszkańcami Podłazia w sprawie zmiany MPZP   dot. ich 

nieruchomości, 

  

II. Wydałem zarządzenia: 

         - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok, 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu opublikowane zostało Obwieszczenie 

Wójta Gminy Łączna z dnia 2 listopada 2016r.  zawiadamiające, że na wniosek PCC Silicium 

S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Modernizacji węzła 

płuczki wraz z układem transportowym w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium”. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji węzła płuczki z układem transportowym w 

obrębie istniejącego zakładu kruszyw kwarcytowych, poza terenem wyrobiska.  

Projektowane zamierzenie będzie związane z modernizacją linii produkcyjnej, polegającej na 

wymianie starych, zużytych maszyn na urządzenia nowej generacji, charakteryzujące się 

lepszymi parametrami techniczno-technologicznymi, w tym mniejszą energochłonnością. 

Jednym z celów planowanej inwestycji jest obniżenie obecnej emisji hałasu z zakładu, 

poprzez modernizację węzła płuczki oraz budynku, w którym się on znajduje. 

         Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można 

zapoznać się w Wydz. Technicznym Urzędu. 

         Ponadto: 

W ostatnich dniach w miejscowości Podzagnańszcze (Dołki) wykonano odcinek drogi o 

długości 260 mb, w poniższym zakresie:  

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy    

  po zagęszczeniu śr.  8 cm 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2  

  ( średnia grubość 4 cm ) 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu Kr1-2 gr. 4cm. 

Aktualnie trwają prace odbiorowe. Roboty wykonał Zakład Budowlano Drogowy DUKT 

Wola Murowana NOWINY za wynagrodzeniem 49.971,95 zł Brutto. 

  

Pismem z dnia 4 listopada br. ZDP w Skarżysku poinformował, że drzewa rosnące w obrębie 

skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0593T ze starodrożem DK7 rosną poza pasem drogowym 

drogi powiatowej natomiast zakrzaczenia w ciągu drogi powiatowej nr 0307T na odcinku od 

granicy powiatu skarżyskiego ( od Belna ) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0593T 

zostały wycięte w dniach 26 – 28 października br. – pismo w załączeniu do sprawozdania. 

Wykonano prace remontowe przepustu i oczyszczenia rowu na drodze powiatowej w 

Czerwonej Górce przy posesjach nr 9 i 10, 
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Ponadto, z ostatnich wniosków : 

Wystosowano pismo do ZDP w Skarżysku o : 

- postawienie na skrzyżowaniu koło kościoła w Kamionkach drogowskazu  

  informującego o kierunkach jazdy na Kielce i Bodzentyn, 

- czyszczenie przepustu przy drodze powiatowej 0590T zaraz za  

  przejazdem i odkrzaczenie drogi od przejazdu w stronę kościoła, 

- z uwagi na ograniczoną już prędkość dopuszczalną w Jęgrznej służby  

  powiatowe nie wyraziły zgody na zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu  

  z drogą gminną w kierunku szkoły w Goździe, 

- o opinię Wydz. Komunikacji w sprawie przesunięcia tablicy znaku  D-42  

  „teren zabudowany” znajdującego się na starodrożu  DK7 w Goździe  

  o kilkaset metrów wcześniej w kierunku Kielc.  

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

  

 

Ad   5  i  6 

Pytania, wnioski, postulaty  oraz  udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk  – odczytała pismo, które wpłynęło do Rady Gminy 

Łączna 9 listopada 2016r. od p. Tomasza Dulęby w sprawie budowy wodociągu w Jęgrznej. 

Projekt budżetu został już przygotowany, do 15 listopada każdy z Radnych dostał ten projekt, 

a pismo wpłynęło 9 listopada więc uważam, że troszkę za późno. Wszelkie wnioski składa się 

do września każdego roku budżetowego. Więc nie wiem czy jest możliwe, żeby takie środki 

zagwarantować w tej sytuacji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński   – to są sprawy możliwe, w trakcie roku budżetowego 

można pewne rzeczy wprowadzać. To pismo do mnie też dotarło ale tak naprawdę to 

występuje o to jedna osoba, nie mieszkańcy. Gdyby mieszkańcy występowali to podpisów 

pod pismem byłoby przynajmniej kilka. Świadczyłoby to o tym, że wykonanie kawałka 

wodociągu jest potrzebne dla tej określonej liczby osób. Ponieważ znam ten temat z 

poprzednich lat nie zamykam tej drogi, zawsze jest jakaś możliwość. Jeśli Rada Gminy 

zdecyduje, że tak trzeba, to należy wykonać projekt tego wodociągu.  

Inna rzecz jest taka, że w Jaślach są 2-3 domy, które też nie mają wody i trzeba by również 

pomyśleć, który z tych wodociągów wykonać w pierwszej kolejności. Trzeba w trakcie roku 

budżetowego pamiętać, że taki wniosek od mieszkańców wpłynął. Jeśli będą środki możemy 

temat podjąć i spróbować go realizować. 

Radny Nyga – czy ubytki na drodze na Zajamniu zostały zrobione, oraz prosił  o oświetlenie 

drogi od Jęgrznej do szkoły w Goździe. 

Kierownik ZGK – nie wiem czy droga na Zajamniu jest naprawiona natomiast kamień, który 

został dowieziony, został prawidłowo rozgarnięty koparką. 

Radny Litwiński – doszły mnie informacje od jednej z mieszkanek Podłazia, że w obrębie jej 

gospodarstwa pojawiło się 5 sztuk psów, są to nieduże pieski. Nie wiem co z nimi zrobić, 

stają się coraz bardziej agresywne, wybiegają do dzieci. Skontaktowałem się z pracownikiem 

Urzędu  Panią Niną Słabek-Karczewską i przedstawiłem sytuację. Gdyby to była jedna suczka 

można ją na koszt gminy wysterylizować, natomiast z pięcioma nie bardzo wiemy co zrobić.  

Zadzwoniłem do lekarza weterynarza ze Skarżyska, jednak on też nie może pomóc, bo ustawa 

mówi tak, że psy można uśpić jeśli są nieuleczalnie chore lub w pierwszych 14- tu dniach 

dzikiego miotu. Ta pani podjęła już działania żeby coś z tymi pieskami zrobić.  Umieściła 

ogłoszenie w internecie na  portalu olx   ale nie ma odzewu. Nie wiemy co  zrobić bo za kilka 

miesięcy, kiedy suki będą miały zdolność rozrodczą  zjawisko będzie się potęgowało. To jest 

sprawa informacyjna, myślę że wspólnie z Radą Gminy wypracujemy jakieś działanie.  
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Druga sprawa, czy wiadomo jest coś o przebudowie  trakcji elektrycznej 15 kW drogą gminną 

przez Podłazie w kierunku Krzyżki. 

Wójt Gminy   – odpowiedział,  nie wiadomo mi nic na temat trakcji .  

W przypadku nieruchomości na Podłaziu, zgodnie z obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna, przyjętym w 2004r. ten teren jest 

wyłączony właśnie z powodu tego, że na tej nieruchomości znajduje się słup 15 kW.  

Byłem zdziwiony, że w planie jest akurat jedna nieruchomość, która jest wyłączona w  pasie 

przeznaczonym pod zabudowę. Generalnie jest pewna polityka prowadzona przez zakłady 

energetyczne w Polsce, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i są środki,  usuwać z 

nieruchomości prywatnych, przeznaczonych pod zabudowę elementy infrastruktury 

energetycznej. Takie zmiany dotyczą także naszej gminy. Nie mam informacji ani wiedzy na 

temat żeby zakład energetyczny zwracał się do gminy z propozycją ażeby jakiś odcinek 

infrastruktury umieścić na naszych działkach zapisanych jako drogi. Jeśli byłoby tak, że 

zakład energetyczny wystąpi do nas w takiej sprawie to Rada Gminy zadecyduje czy 

rzeczywiście wyrazimy zgodę na umieszczenie. Są zapisy prawne, które mówią, że jest to 

działanie celu publicznego czyli w pasie drogowym mają prawo umieścić. My w zamian 

otrzymujemy ekwiwalent gotówkowy. W tej konkretnej sprawie nikt się do nas nie zwracał. 

Radny Wisowaty – na poprzedniej sesji prosiłem o poprawę nawierzchni drogi na odcinku od 

przejazdu Podłazie w dół do Kamionek. Tam jest parę zabudowań, wyjazd pod górę, i bardzo 

nierówny teren. Bardzo prosiłbym o wywiezienie kruszywa.  

Jeśli chodzi o oświetlenie drogi do cmentarza podtrzymuję wniosek, który składałem. To jest 

odcinek wąskiej drogi bez oświetlenia, jest niebezpiecznie,  a korzystają z niej  prawie 

wszyscy mieszkańcy naszej gminy.  

Radny Śliwa – jako prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łącznej chciałbym 

podziękować Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, Pani Kierownik GOPS i wielu ludziom m.in. 

Panu Miernikowi, Pani Anecie Czerwińskiej i  Pani Leokadii Fąfara i innym.  Te osoby 

bardzo zaangażowały się w pomoc rozdawania żywności ludziom. Dziękuję za udostępnienie 

budynku, za pomoc w transporcie żywności, bo nasi ludzie już  nie muszą jeździć do 

Skarżyska. Proszę również o uwzględnienie pieniędzy na ten cel w budżecie na  przyszły rok. 

Wójt Gminy  – chcę poruszyć temat zgłoszony ostatnio przez Radnego Śliwę na Komisji 

Społecznej , mianowicie chodzi o pomysł dotyczący detektorów czadu.  

W większości domów ludzi najbiedniejszych w naszej gminie ogrzewanie domostw odbywa 

się przy pomocy kuchenek opalanych węglem. Tych ludzi nie stać jest na zakup detektora, a 

zagrożenie jest poważne. Zaczęliśmy zajmować się tą sprawą.  

Poprosiłem p. Kierownik GOPS-u żeby przygotowała podstawę do tego aby móc podjąć 

decyzję w tej sprawie. Chodzi o  ilość domów objętych pomocą, w których są piece w 

domach. Ta liczba oscyluje pomiędzy 100-150 domów. Według  informacji, które po ostatniej 

Komisji zdążyłem zdobyć wynika, że rozbieżność cenowa w cenie jednego detektora jest dość 

duża. Najniższa cena to ok. 100 zł w handlu detalicznym a hurtem będzie taniej. 

Niestety muszę też powiedzieć pewną rzecz wstydliwą. Czasem mamy do czynienia z ludźmi, 

którym GOPS pomaga, ale którzy mają problem alkoholowy. Bywa tak, że Ci ludzie potrafią  

sprzedawać nawet artykuły spożywcze po to,  żeby mieć na alkohol. Myślę sobie, że jest to 

poważny problem. Jeśli chodzi o detektory może się okazać nagle, że na rynku pojawią się 

detektory sprzedawane przez osoby, które my obdarujemy tym urządzeniem. Tu należałoby 

się zastanowić czy nie wprowadzić selekcji dla osób, które mają problem alkoholowy i po 

prostu nie objąć tą pomocą. Sprawa jest otwarta.  Nawet jeśli byśmy przyjęli 150 sztuk 

detektorów o kwocie jednostkowej 50-80 zł,  łatwo jest policzyć, że nie jest to olbrzymia 

kwota, natomiast cel jest istotny i warty zastanowienia. Te rodziny, które mają dzieci i 

rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne w pierwszej kolejności powinny być objęte tego 

typu pomocą.  
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Poproszę przewodniczącą Komisji Społecznej żebyśmy do tego tematu wrócili. 

Nie musimy tego załatwiać w tym roku. Jeśli by się udało i znaleźlibyśmy takie środki to 

oczywiście sprawę przekażemy Państwu pod dyskusję. 

Radny Chaba  – kwestia oznakowania naszych dróg. Większość dróg w gminie są to drogi 

powiatowe ale mamy też i drogi gminne. Oznakowanie w miejscowości Występa, Zalezianka, 

Klonów i nie tylko, możemy się poruszać z prędkością 90km/h. Nic nas nie blokuje aby ta 

prędkość była mniejsza. Nie ma znaku ograniczającego prędkość, bądź znaku jako strefa 

zamieszkania. Zgodnie z prawem możemy rozwijać prędkość do 90km/h.  

Sugeruję żeby zrobić lustrację oznakowania tych dróg, bo są kiepsko oznakowane.  

Jeśli chodzi o znaki administracyjne o danej miejscowości. Dojeżdżamy do Gozdu, mijamy 

Gózd i jedziemy prosto w kierunku Występy,  jest znak „Gózd”, ujeżdżamy kilkadziesiąt 

metrów jest znak „Gózd 1 km”. Skoro jesteśmy w Goździe jak może być tablica Gózd 1 km, 

jest to absurd. To samo na Występie. Skręcamy ze starej siódemki na Występę i  pisze 

Występa 1km, a już jesteśmy w Występie. Proszę pana Wójta , jest to sprawa pilna aby się 

ktoś przyjrzał oznakowaniu naszych dróg. 

Radna Żaczek – kontynuując temat kolegi chciałabym zwrócić uwagę, że gdzieś zapodział się 

znak na starodrożu siódemki pokazujący, że środkowy pas jest wyłączony z ruchu. Zdarzają 

się tam sytuacje, że kierowcy wymijają samochód jadący wolniej i się zaczyna problem kiedy 

osoba, która jest ustawiona na tym wyłączonym pasie zamierza skręcić w lewo,  naraża się 

wtedy na niebezpieczeństwo. Nie ma znaku i nie wiadomo jak się zachować. Bardzo proszę o 

poprawienie znaków. 

Kolejna rzecz to poprawienie dróg gminnych tj. drogi łączącej Jaśle do zalewu, jak również 

drogi wzdłuż lasu w stronę naszej działki gminnej.  

Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na porządek na przystankach. 

Sołtys Flasińska – chciałam zwrócić uwagę że koło placu zabaw przy przedszkolu znak 

drogowy leży w rowie już około tygodnia. Prosiłabym żeby postawić znak. 

Radny Borowiec – znaki drogowe są źle oznaczone, na znakach nie ma informacji którędy 

dojechać do trasy ekspresowej  S-7 szczególnie od strony Klonowa  i od strony Belna.  

Kierunek dojazdu do trasy S-7 powinien być umieszczony przy każdym znaku drogowym,  bo 

obcy kierowcy błądzą. 

Pan Wójt – jeśli chodzi o kwestię oznakowania starodroża siódemki, wykonaliśmy projekt, 

został on zatwierdzony i zrealizowany. Czy ja rozumiem dobrze, że Państwo Radni 

wnioskujecie o to żeby powtórnie się za to wziąć i wykonać ponownie oznakowanie.  

Droga na odcinku od Łącznej przez Gózd, szczególnie pierwszy odcinek od wyjazdu z 

urzędu, została zaprojektowana kiedyś i wykonana jako tzw. przyspieszony pas ruchu. 

Otrzymaliśmy drogę, która nie jest normatywna jeśli chodzi o drogę gminną. Z jednej strony 

borykamy się z problemem takim, że musimy tą drogę utrzymać. Po drugie kwestie związane 

z ruchem na tej drodze regulowane są przepisami dróg gminnych. Ta droga na odcinku od 

urzędu do zjazdu na S-7 jest szersza ale jest użytkowana jako droga tranzytowa.  

Ten ruch nie jest aż tak intensywny żebyśmy nie mogli powiedzieć, że pas środkowy ma być 

całkowicie wyłączony z ruchu, to jest bezzasadne.  

Należałoby zastanowić się nad stworzeniem w kilku miejscach oznakowania poziomego ale i 

pionowego, ażeby wydzielić miejsca przejść dla pieszych. O to wnioskował Radny Kałuziński 

i to zostanie wykonane. Zmiana oznakowania znowu musi być zatwierdzona. Ja na razie 

ograniczyłbym się do tego co jest, natomiast spróbować wprowadzić wszystkie te zmiany, 

które dyktuje życie, a które są możliwe. Pewne elementy należy zmienić, poprawić i 

będziemy to sukcesywnie wykonywać. 
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Radny Śliwa – chciałbym też podziękować wszystkim Radnym, szczególnie radnemu 

Mirosławowi,  którzy są zaangażowani w pomoc żywnościową. Prosiłbym o większe 

zaangażowanie radnych  w transporcie. 

Przewodnicząca Rady – w miejscowości Osełków pod koniec listopada kończy się okres 

gwarancyjny drogi, odbyło się spotkanie i do 18 listopada miały być wszystkie usterki 

usunięte. 

Pan Wójt – istotnie tak było  ale dostaliśmy pismo, z prośbą aby przedłużyć okres wykonania 

napraw do okresu wiosennego. Ja chcę przystąpić do tego pod jednym warunkiem, że firma 

wyrazi zgodę  na przesunięcie również  terminu gwarancji do wiosny i gwarancja zostanie 

przedłużona.  Załatwimy to przed 30 listopada 2016r. 

 

Innych pytań nie zgłoszono 

Przewodnicząca Rady  ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Po przerwie Przewodnicząca Rady   ogłosiła jeszcze chwilową kontynuację punktu  5  i 6       

zabierając głos w sprawie pożaru w Osełkowie. 

W sołectwie Osełków był pożar, dom nie spłonął w całości natomiast cały środek jest do 

wymiany, chciałabym poznać zdanie Pani Kierownik GOPS w jaki sposób Ci mieszkańcy 

zostali otoczeni pomocą. Dotarły mnie słuchy że Ci państwo mieli podstawiony kontener na 

wyrzucenie wszystkich rzeczy i czy to prawda, że mają zapłacić za niego 300 zł.  

Prosiłabym o pomoc, to jest sytuacja podobna jak na Podłaziu.  

Kierownik GOPS – tak, za kontener mają zapłacić 300 zł ale daliśmy im już na to pieniądze, 

są już objęci naszą pomocą w miarę możliwości i jeszcze dalej będziemy im pomagać.  

To jest Pani Wątrobińska Anna, ma trójkę dzieci w III i VI klasie szkoły podstawowej. Do 

pożaru doszło na skutek suszenia odzieży na sznurku nad kuchenką. Dom jest drewniany, 

stary. Gdyby nie nadeszła pomoc  byłoby jeszcze gorzej. 

Sołtys Wykrota – proponuję aby przez Księdza ogłosić zbiórkę pieniędzy, że Sołtysi będą 

chodzić i zbierać pieniądze na ten cel,  bo wtedy jest łatwiej. 

Wójt Gminy  – chcę uprzedzić że zbiórka dotycząca Państwa Borowców odbiła nam się 

czkawką. Jeśli Państwo zdecydujecie o tym, żeby przeprowadzić taką zbiórkę to bardzo 

proszę żeby to zgłosić formalnie, tak jak mówią przepisy. Dopiero potem możemy 

wykonywać kolejne kroki. Należy tym ludziom pomóc ale zgodnie z przepisami i w sposób 

zorganizowany. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad  7 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie 

Łączna  na lata 2016-2023  

Przewodnicząca Rady  – ten projekt uchwały omawiany był na Komisji Społecznej, były 

pewne zmiany zgłaszane przez Radną Odrzywolską,  proszę o zabranie głosu  

Pana Graczkowskiego w celu wyjaśnienia czy te zmiany zostały wprowadzone i jak to 

wygląda. 

Pan Rafał  Graczkowski –  do planu zostały dopisane cele związane z termomodernizacją, 

remontem i doposażeniem Szkoły Podstawowej w Zaleziance. Nie wiem czy to formalnie da 

reakcję w Urzędzie Marszałkowskim ale z mojej strony nie widzę przeciwwskazań żeby tego 

nie ująć. W związku z tym zmieniło się kilka stron. 

Przewodnicząca Rady  -  prosiła o odczytanie wszelkich poprawek jakie zostały naniesione, 

żebyśmy mieli jasność nad czym głosujemy. 

Pan Rafał  Graczkowski   -  Cały punkt 8.3 ma nowe brzmienie.  Radni otrzymali zmieniony 

tekst tego punktu. 
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Radna Żaczek  – zmiany rozpoczynają się od str. 52 Planu czyli p. 8.3 otrzymał nowe 

brzmienie. 

Radna Odrzywolska –  zgłosiła kilka uwag do planu.  I tak:  

-  str. 28 KPRS, na ostatniej sesji Pan Sekretarz czytał sprawozdanie oświatowe i podał, że ze 

stypendium szkolnego pozytywnie rozpatrzonych wniosków było 133, a tu w Planie na 

stronie 28   jest 131. Która liczba jest prawdziwa. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek   – obie liczby są prawidłowe, stypendia w ciągu roku 

to są liczby płynne, rotacja stypendystów jest przez cały rok szkolny. 

Radna Odrzywolska –   na str. 24 KPRS,   w Szkole Podstawowej  w Łącznej w roku 

2015/2016 mamy 248 uczniów, a w protokole jest 282,  czyli ilu jest uczniów. 

Sekretarz Gminy   – w szkole jest 248 uczniów,  a w liczbie 282 jest dodatkowo przedszkole 

„Bajkowy Świat” . 

Radna Odrzywolska  – str. 35 KPRS,  bieżące remonty w placówkach. Czy to się ma do 

wszystkich szkół w Gminie Łączna, czy do wybranych szkół, gdyż  Gmina nie wykonuje 

żadnych bieżących remontów w Szkole Podstawowej w  Zaleziance. 

Sekretarz Gminy   – na placówce stowarzyszeniowej nie mamy takiego prawa, remonty 

wykonujemy tylko w szkołach prowadzonych przez gminę. 

Radna Odrzywolska  -  wobec tego proszę to dopisać. 

Wójt Gminy  – dokument, który Pan Graczkowski przygotował jest sporządzony w roku 2016  

i stan prawny z tego roku mówi, że organem prowadzącym dla dwóch szkół jest Gmina 

Łączna, która przeprowadza bieżące remonty. 

Pan Graczkowski   -  może wobec tego dopisać  „w placówkach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łączna”.  

Wójt Gminy  -  możemy dopisać takie zdanie jednak nie będzie to w pełni oddawać stanu 

prawnego. Pan Wójt odczytał  § 3 ppkt. 2 umowy Gminy Łączna ze Stowarzyszeniem 

Zalezianka z dn. 1 września 2011 r. mówiący o tym, że mienie szkolne zostaje użyczone dla 

Stowarzyszenia wyłącznie w celach dydaktycznych,   oraz  § 5 p. 2 tej umowy, że utrzymanie 

całej  nieruchomości i remonty bieżące są po stronie stowarzyszenia. 

Radna Odrzywolska  -  dalej twierdziła, że z zapisu na str. 35 wynika, że Gmina 

przeprowadza remonty bieżące we wszystkich placówkach, a to nie jest prawdą.  

Pan Wójt –  proszę kogoś z radnych o wniosek aby dopisać akapit  „dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łączna”  i sprawa będzie załatwiona. 

Radna Odrzywolska –  złożyła taki wniosek formalny o dopisanie zdania: „gmina 

systematycznie przeprowadza w placówkach szkolnych , dla których jest organem 

prowadzącym, bieżące remonty zapewniając w ten sposób podstawowe warunki do ich 

funkcjonowania itd.” 

Radna Żaczek – zapytała czy tak sformułowane zapisy nie będą w przyszłości uniemożliwiać 

skorzystania z tego dokumentu przez Stowarzyszenie. 

Pan Rafał Graczkowski – moim zdaniem nie. To jest akurat część diagnostyczna, a 

najważniejszą częścią są cele i kierunki działań. Urząd Marszałkowski patrzy przede 

wszystkim czy wniosek jest zgodny z celami. 

Radna Odrzywolska –  jeszcze jedno pytanie z Komisji Społecznej do Pana Sekretarza. 

Sekretarz Gminy   – w kwocie  2 088 000 zł są to środki bez dotacji, którą przekazujemy do 

Stowarzyszenia. Są to środki własne, które dokładamy do oświaty bez dotacji na Zaleziankę. 

Przewodnicząca Rady – został złożony wniosek formalny przez Radną Odrzywolską, proszę o 

głosowanie kto jest za tym aby zmienić zdanie na str. 35. 

za – 12,  przeciw  – 4, wstrzymało się -  0/14. 

Przewodnicząca Rady - wniosek przeszedł większością głosów, wobec tego poprawka 

zostanie wprowadzona czyli zdanie na str. 35 zostanie zmienione. 
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Radna Odrzywolska – czy jednym z kryterium rozpatrywania takiego wniosku w Urzędzie 

Marszałkowskim jest liczba uczniów do których trafi ten projekt. 

Pan Rafał Graczkowski  – są dwa rodzaje kryteriów, pierwszym jest kryterium dopuszczające 

tj. czy do wniosku załączony jest KPRS zatwierdzony przez organ prowadzący.    

Kryterium merytoryczne to jest efektywność dofinansowania, czyli kwotę dofinansowania  

dzieli się na ilość uczniów , korzystających z projektu,  dlatego jest to krzywdzące dla małych 

szkół  bo małe szkoły mają niewielkie szanse aby dofinansowanie dostać. 

Radna Odrzywolska – czy istnieje możliwość ubiegania się o termomodernizację budynku 

szkoły jeśli nie jest się jego właścicielem tylko dzierżawcą na podstawie umowy. 

Pan Graczkowski – wchodzi tu kwestia umowy i trwałości projektów. Nie trzeba być 

właścicielem żeby ubiegać się o dotację unijną. Wystarczy mieć podstawę prawną jaką jest 

umowa i ta umowa gwarantuje dla Urzędu Marszałkowskiego, że  infrastruktura nie zmieni 

swojego działania. Co najmniej jeszcze przez 5 lat musi być prowadzona działalność 

edukacyjna w tym budynku szkoły. 

Radny Borowiec – czy gmina skorzysta z tego planu po reorganizacji szkół przez 

Ministerstwo Narodowe, czy plan będzie nadal  aktualny. 

Pan Graczkowski – wydaje się, że częściowo na pewno tak. On jest szyty na miarę konkursu z 

Urzędu Marszałkowskiego. Może trzeba będzie go zaktualizować w przyszłości, może plan 

będzie wymagał  dodania kolejnych rozdziałów dotyczących struktury organizacyjnej szkół 

na terenie Gminy Łączna,  może zmienią się obwody szkole ,  może ilość uczniów w szkołach 

8-klasowych itp. 

Wójt Gminy  – konkursy, które są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski i w których są 

podawane kryteria, są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w danym momencie. 

Konsekwencje dotyczące trwałości projektów są elementem dalszym, my dziś nie 

powinniśmy zajmować się kwestią czy utrzymamy trwałość projektu czy nie. Dziś trzeba się 

martwić abyśmy dostali dotację. Jesteśmy jedną z wielu gmin, które są w podobnej sytuacji. 

Najważniejsze cele będą osiągnięte,  cel edukacyjny się nie zmieni.  

Radna Odrzywolska –  zapytała co to jest zielona klasa w kierunkach działania. 

Pan Graczkowski – projektant zaplanował urządzenia do ćwiczeń sportowych i tak to nazwał. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady –  proszę o  przegłosowanie  za wprowadzeniem  zmian w punkcie 8.3 

– cele szczegółowe, którego  tekst  radni otrzymali wydrukowany. 

Wniosek przeszedł większością głosów  ( za – 11,  przeciw – 0,  wstrzymało się – 2/14. 

Przewodnicząca Rady  -  przeprowadziła  głosowanie za przyjęciem uchwały w całości         

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łączna  na lata 2016-

2023.  

Uchwała Nr  XXV/124/2016 

Rady Gminy Łączna z dn. 24.11.2016r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2/14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  7 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Łączna na rok 2016. 

Przewodnicząca Rady  - projekt uchwały był omawiany na Komisji Społecznej, czy są jakieś 

pytania dotyczące tej uchwały. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady   - wobec tego przystępujemy do przegłosowania uchwały. 

 

Uchwała Nr  XXV/125/2016 

Rady Gminy Łączna z dn. 24.11.2016r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 12, przeciw – 1, wstrzymał się – 1 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad  7 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. 

Przewodnicząca Rady   -  zapytała czy są jakieś pytania, wątpliwości do uchwały. 

Radna Odrzywolska  -  bardzo proszę o krótkie omówienie tej uchwały. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wszystkie trzy zmiany dotyczą tych terenów, których 

wnioskodawcami były osoby częściowo prawne i częściowo fizyczne. Mówimy o trzech 

nieruchomościach: Dolna Zalezianka – właścicielami są Państwo  Kwiatkowscy,  Występa – 

właścicielem jest Echo Investment   i trzecia w Goździe  –  właścicielem jest Pan Suwała - 

osoba fizyczna, która w tym terenie chce dokonać zmiany pod fotowoltaikę.  W pozostałych 

dwóch przypadkach chodzi o zmianę terenu pod zabudowę.  

Radny Śliwa – po Komisji Gospodarczej przyszło jestem przekonany, że to jest dobre 

posunięcie żebyśmy za tym  głosowali, bo wyprzedzają nas inne gminy.  Gmina Górno 

błyskawicznie to robi. Zagłosowali jednogłośnie żeby ściągnąć tam jak najwięcej ludzi.  

Tak samo w Cedzynie, Radlinie. Jestem za tym żeby jak najszybciej Echo Investment wszedł 

i zaczął budować, bo inaczej pójdzie gdzie indziej. 

Radny Borowiec – Pan Urbanista na Połączonych Komisjach mówił, że ten teren w Goździe  

jest cały przeznaczony pod usługi, że usługi mogą tylko obejmować fotowoltaikę do 100 kW, 

a tam ma być 1 MW. Musiałby być tam  teren przemysłowy, czy zaszły jakieś zmiany w 

studium uwarunkowań. 

Wójt Gminy  – w studium uwarunkowań nie zaszły żadne zmiany. Nie chcę wchodzić w 

dyskusję z Panem Urbanistą, ponieważ w wielu wypadkach nie miał obiektywnie 

prawdziwych informacji. Ja jestem zdania żeby dzisiaj przyjąć uchwałę nawet jeśli nie byłaby 

w zgodzie z naszym studium uwarunkowań. Wyjaśniałem już Wysokiej Radzie, że to jest 

uchwała intencyjna. Jeśli nadzór Pani Wojewody uzna, że ta zmiana nie może być 

wprowadzona,  uniemożliwi to tylko temu jednemu przedsiębiorcy możliwość zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Cieszy mnie postawa i komentarz Radnego Śliwy, ponieważ są już pomysły żeby 

zlikwidować gminy które mają mniej niż 5 tys. ludzi. Dobrym pomysłem jest więc stwarzanie 

takich warunków, aby było nas więcej,   a nie mniej. 

Innych  pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady   - wobec tego przystępujemy do przegłosowania uchwały. 

 

Uchwała Nr  XXV/126/2016 

Rady Gminy Łączna z dn.24.11.2016r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 11, przeciw –0, wstrzymał się – 3 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 7 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. 

Przewodnicząca Rady - uchwała była omawiana na Komisji Gospodarczej. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady -   przystępujemy do przegłosowania uchwały. 

 

Uchwała Nr  XXV/127/2016 

Rady Gminy Łączna z dn. 24.11.2016r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 11, przeciw –0, wstrzymał się – 3 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Ad 7 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady -   Przystępujemy do przegłosowania uchwały. 

 

Uchwała Nr  XXV/128/2016 

Rady Gminy Łączna z dn. 24.11.2016r. 

Została przyjęta jednogłośnie 

( za – 14, przeciw –0, wstrzymał się – 0 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad  7 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Przewodnicząca Rady -  zapytała czy radni mają jakieś pytania do uchwały. 

Radny Borowiec –  ja bym tej uchwały nie przyjmował bo, tę uchwałę można było przyjąć po 

wyłonieniu inwestora, który będzie chciał robić na terenie naszej gminy jakąś inwestycję, 

chodzi o sieć światłowodową. Uważam że uchwała nie musi być przyjęta. 

Radny Śliwa – na Komisji Społecznej wyraźnie było mówione że jest to szkielet sieci i że 

chodzi o to aby duża firma weszła typu Orange i zrobiła to raz a porządnie. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady -  przystępujemy do przegłosowania uchwały. 

 

Uchwała Nr  XXV/129/2016 

Rady Gminy Łączna z dn. 24.11.2016r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 12, przeciw –2, wstrzymał się – 0 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  8 

Przyjęcie protokołu  z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna  z dnia 27 października 2016r.   

Przewodnicząca Rady zapytała  czy wszyscy radni  zapoznali się z protokołem,  bo 

przystępujemy do przegłosowania, kto jest za przyjęciem protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Protokół  Nr XXIV/2016  Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016 r.  został przyjęty 

większością głosów  ( za 11 radnych,  przeciw – 3 / 14). 

 

 

Ad. 9  

Porządek obrad został wyczerpany.  

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim  za udział , zakończyła i zamknęła kolejne 

XXV-e  w kadencji posiedzenie Rady Gminy  Łączna. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła                                       Sekretarz obrad 

 

Halina Dziarmaga                                         Marta  Siewierska  

 

 

 

 

 
 


