
 

Protokół  Nr  XXVIII/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  24 stycznia 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  9,00  -  15,10 

 

Ad. 1 

Dnia  24 stycznia 2017r. odbyło się kolejne  XXVIII -e w kadencji  posiedzenie Rady Gminy 

Łączna.  

Obrady otworzyła i przewodniczyła im   Przewodnicząca Rady Gminy Łączna  Pani Monika  

Pająk. 

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych  gości, przybyłych radnych i sołtysów.  

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,  

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Andrzej Kmiecik 

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

- Dyrektor Zespołu szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik 

- Dyrektor Zespołu szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- pracownik Urzędu Gminy p. Magdalena Redlica 

- niektórzy sołtysi gminy Łączna 

  

W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych,  co stanowiło  

87 %  ustawowego składu Rady.   

Radny Jacek Śliwa - spóźnił się tylko parę minut,  radna Marta Siewierska – spóźniła się 

około 1 godz. dlatego  w dalszej części obrad  uczestniczyli już wszyscy radni, czyli 100 % 

ustawowego składu Rady. 

Obrady  były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  2 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała  radnego Ireneusza Barańskiego ,  

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 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch projektów uchwał w punktach:  11 f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki Gmina Łączna,  
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oraz  w p. 11 g) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie 

nieruchomości położonej w miejscowości Podłazie Gmina Łączna.  Projekty tych uchwał 

były omawiane na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy.  

Przewodnicząca Rady  -   na prośbę Kierownika ZGK wnioskowała o przesunięcie p. 4 d)      

sprawozdanie Kierownika ZGK  z działalności  w 2016 roku  na miejsce punktu  4  a) 

ponieważ Pan Kierownik ZGK będzie musiał opuścić nas wcześniej. Pozostałe sprawozdania 

kierowników nie ulegają zmianie.  

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o przegłosowanie kolejno wszystkich wniosków. 

Wniosek Wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad w p. 11 f) projektu uchwały  w 

sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości 

Kamionki Gmina Łączna,  został przegłosowany większością głosów   (za- 12 radnych, 

przeciw -  0, wstrzymało się – 2/ 14 obecnych podczas głosowania ) 

Wniosek Wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad w p.  11 g) projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Podłazie Gmina Łączna,  został przegłosowany jednogłośnie   (za- 14 radnych / 

14 obecnych)  

Wniosek Przewodniczącej Rady o zamianę punktu 4  d)  na punkt  4  a) przegłosowano 

jednogłośnie   ( za 14 radnych/ 14 obecnych) 

Następnie jednogłośnie  przegłosowano porządek obrad w całości z uwzględnieniem 

wprowadzonych przed chwilą zmian  (za-  14 radnych/ 14 obecnych) 

Obowiązujący porządek obrad: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2016 roku. 

a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 

b) Zespołu Szkół w Łącznej 

c) Zespołu Szkół w Goździe 

d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

e) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2016 roku 

a) Komisji Rewizyjnej 

b) Komisji Planowania i Budżetu 

c) Komisji Gospodarczej 

d) Komisji Społecznej 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

9. Pytania, wnioski, postulaty. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017r. 

b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2017 rok 

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok w Gminie Łączna 

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025 

e) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017 rok 
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f) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Kamionki Gmina Łączna 

g) wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Podłazie Gmina Łączna 

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady – w pierwszej kolejności oddała głos Staroście Powiatu Skarżyskiego 

Panu Jerzemu Żmijewskiemu. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski – 30 grudnia 2016 roku przyjęliśmy 

budżet powiatu. Nie jest lekko. Oczekiwania społeczne są olbrzymie, natomiast budżet 

powiatu ma 44,5 mln zł kredytu  i 16 mln zł odsetek. Jest to 60 mln zadłużenie przy budżecie 

84 mln zł. Spłata zobowiązań i odsetek to podstawowe działanie.  

Nie znaczy to, że siedzimy z założonymi rękami. W ubiegłym roku udało nam się przekonać 

co niektóre instytucje i uruchomiliśmy obligacje. Oczywiście za obligacje też trzeba płacić, 

nic dzisiaj darmo nie ma. Pozwoliło to na spłatę dwóch kredytów  prawie 20 mln zł.  

Pieniądze jakie mamy, chcemy uczciwie dzielić tak żeby w każdej gminie coś zrealizować. 

Jesteśmy po spotkaniu ze Starostą Kieleckim, z Sołectwem Klonów, Wójtem Gminy Masłów 

i Łącznej, Starostwem Powiatowym. Uzgodniliśmy, że most z Klonowa do Brzezinek będzie 

przebudowany. Musi być dobudowana „kładka” dla pieszych żeby można było w przyszłości 

uruchomić komunikację miejską z Kielc do Klonowa.  Dnia 20-tego lutego będziemy mieć w 

powiecie sesję i to zadanie będę chciał wprowadzić do planu. Szacowana kwota po stronie 

powiatu to 70 000 zł na to zadanie.  

W maju chcemy mieć gotową dokumentację na przebudowę drogi w Zaleziance wraz z 

budową chodnika od Występy aż do szkoły. Dokumentacja kosztuje 124 700 zł. Chcemy w 

roku bieżącym przygotować wszystkie dokumenty formalno-prawne żeby móc w 2018 roku 

ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków Gminnego i Powiatowego Programu 

Przebudowy Dróg i Infrastruktury Drogowej kiedyś „Schetynówki”, gdzie jest 

dofinansowanie 50 %. Pewnie trzeba będzie dokonać zmian geodezyjnych, kartograficznych, 

niektóre działki podzielić  i na te przygotowania mamy czas w tym roku. 

W tym roku 20 lutego chcę wprowadzić do planu zadanie jakim jest przebudowa 

skrzyżowania dróg powiatowych, na Zagórze i  na Podłazie tj. krzyżówka koło gimnazjum,  

wraz z odwodnieniem terenu praktycznie do samego kościoła. Ten odcinek chcemy 

uporządkować. Najlepiej by tam było zrobić rondo . Dokumentacja jest w końcowej fazie. 

Jesteśmy jedynymi dysponentami gruntu, także sami sobie wydajemy pozwolenie na budowę. 

Jutro jest spotkanie radnych, będziemy to uzgadniać i myślę, że to się stanie faktem.  

Mamy pewien problem, spotkaliśmy się  z Wójtem i Sołtysem Podzagnańszcza Panem 

Wykrotą, na temat podjęcia decyzji w sprawie budowy chodnika od krzyżówki do ostatniego 

zabudowania. Będziemy musieli dokumentację która jest, przeprojektować czyli 

okrawężnikować jezdnię. Połowa ogrodzeń jest w pasie drogowym , ogrodzeń 

wybudowanych na stałe,  ale one są w gruntach Skarbu Państwa. Trzeba wezwać do 

przestawienia ogrodzeń, do cofnięcia płotów na swój teren i tu będzie dylemat bo niektóre 

ogrodzenia są wybudowane sporym kosztem.  Rozważaliśmy taką wersję żeby nie robić 

jezdni w tym roku, bo jezdnię trzeba zrobić  porządnie z podbudową tj. wstępny koszt  

700-800 tys. zł.  

Musimy wybrać taką formę która pozwoli na budowę tego chodnika w tym roku pod 

warunkiem, że przetargi na budowę dróg pójdą taniej i pieniądze zostaną. W ubiegłym roku 

mieliśmy taką sytuację że wszystkie zadania inwestycyjne,  wartość po przetargu około  

60 - 65 % wartości kosztorysowej.  
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W związku z tym apel, prośba jeżeli będzie trzeba proszę o dofinansowanie tych zadań. 

Najlepszym weryfikatorem ludzi jest społeczeństwo bo to społeczeństwo ocenia a jakie będą 

rozwiązania prawne, takie trzeba przyjąć, bo od tego jesteśmy żeby prawa przestrzegać.  

Dziękuję bardzo.  

 

Ad 4 a) 

Sprawozdanie z działalności  Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2016 roku złożył Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Pan Andrzej Kmiecik. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik –  rozwinął szerzej temat strat wody. Na terenie 

Gminy Łączna są kolosalne straty wody, które trudno jest zlokalizować.  Moje podejrzenia i 

podejrzenia pracowników to : sieć przestarzała  i  nieszczelność zbiornika Jamno. Także 

trudne do zidentyfikowania bo praktycznie na zbiorniku nie ma ciśnienia. Wymiana 

wodomierzy wiąże się z tym że stare wodomierze pokazują mniej. Ostatnio po kontroli 

urzędu miar i wag dostałem mandat 200 zł ponieważ poza aktualizacją mamy ponad 90% 

wodomierzy. Stąd w planie finansowym mamy kwoty na wymianę wodomierzy. Chciałbym 

w przyszłym roku wymienić 500 wodomierzy. Dziękuję. I proszę o pytania. 

Radny Nyga – co Panu dał audyt, nic pan o tym nie powiedział. Stracił Pan pieniądze i co z 

tego wynikło.  Przydałby się samochód to wszyscy wiedzą ale żadnych argumentów skąd Pan 

weźmie pieniądze, proszę się konkretnie określić jakie Pan ma propozycje skąd wziąć środki.  

Nie podobał mi się audyt a nic Pan o tym nie powiedział. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – audyt został dokonany jest sprawozdanie protokół z 

audytu i uważam że był potrzebny wręcz konieczny. Nie wykazał ogromnych 

nieprawidłowości jeśli chodzi o gospodarkę finansową czy księgową , natomiast wykazał 

bardzo duże braki w dokumentacji formalno-prawnej , książki obiektów, badania itp.  

Skąd pieniądze : opracowałem taryfy na zbiorowe doprowadzanie wody i odprowadzanie 

ścieków i złożyłem do Wójta do weryfikacji. Opracowanie taryf, jeśli zostaną przyjęte daje 

nam ścieżkę pewnych dochodów. Liczę też na gminę ale nie tylko w formie dotacji , ale w 

formie możliwości większego wykonywania prac na terenie gminy i dla gminy.  

Chcemy zarobić pieniądze na kawałkach wodociągu. Logistycznie jesteśmy w stanie ogarnąć 

niemal każdą robotę. Prawnie nie każdą robotę może nam gmina zlecić ale są pewne roboty 

które może gmina własnemu zakładowi zlecić i myślę że w porozumieniu z działem 

technicznym, przy aprobacie Pana Wójta takie roboty będą.  

Gdyby się udało ograniczyć straty wody, ( następuje reakcja łańcuchowa bo płacimy za każdy 

metr sześcienny pobranej wody  do Urzędu Marszałkowskiego ) Jeśli wody pompujemy 

mniej, miej pracuje pompa, zużywamy mniej energii itd.  

W taryfach przyjąłem stawki które obowiązują na dzień dzisiejszy. Są obarczone dużym 

ryzykiem które wiąże się z niewiadomą prawną naszego państwa o prawie wodnym, bo są 

przymiarki do drastycznych podwyżek  cen wody. Ja przyjąłem stawki które obowiązują na 

dzień dzisiejszy. 

Radny Borowiec – był kiedyś przyjęty abonament, który miał być przeznaczony na wymianę 

wodomierzy, ile Pan wymienił wodomierzy. Pan chce żebyśmy z budżetu gminy dokładali do 

wymiany wodomierzy a abonament jest cały czas na to pobierany. Pan po prostu nie kupuje 

wodomierzy.  

O kwotę 110 000 zł chce Pan zwiększyć budżet, uważam, że tu w tej podwyżce jest już 

wpisana podwyżka cen wody,  bo z czego wynika ta różnica. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – w moich taryfach nie ma podwyżki cen wody. 

Taryfy podlegają weryfikacji, jeśli będą zweryfikowane wtedy możemy o nich rozmawiać.  
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Błędem jest rozumowanie że opłata abonamentowa jest na wymianę wodomierzy. Nie. 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  i 

rozporządzeniem dotyczącym taryf, opłata abonamentowa ma pokryć koszty bezpośrednie 

odczytu wodomierzy i wystawienia faktur. I tak to zostało zrobione.  

Wymiana wodomierzy jest bieżącą eksploatacją wodociągu. Ja tak interpretuję prawo i tak to 

ująłem. Wystąpiłem o dotację bo nic darmo nie ma. Można wodomierze wymieniać z budżetu 

zakładu jednak ten koszt się znajdzie w taryfach.  

Zysk jeszcze nie pokrywa strat z lat ubiegłych 122 000 zł na początek roku.  

W poprzednich sprawozdaniach za lata 2015 i 2014 wynik Zakładu oscylował w granicach     

minus 200 000 zł,   a ja mam plus 35 000 zł. 

Radny Osman –  kto to zrobił Panie Kierowniku. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – zrobiła to załoga i uwarunkowania,  nie mówię że ja 

to zrobiłem, bo ja jestem zbyt krótko.  

Przewodnicząca Rady –  ile wodomierzy jest wymienionych i ile jeszcze zostało do wymiany. 

Czy hydranty działają i wszystkie są sprawne. Jeśli nie to czy będą podjęte jakieś działania w 

celu usprawnienia hydrantów. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – wymienionych jest ok. 30 wodomierzy, natomiast 

zamontowanych u ryczałtowców ok. 70.  I dalej będziemy nakłaniać ludzi, robimy to na koszt 

zakładu żeby jak najmniej było ryczałtowców. W sprawozdaniu ująłem  lokalizację i 

likwidację punktów umożliwiających kradzież wody.  Będę chciał zabezpieczeniami 

pozamykać hydranty. Hydranty na pewno nie wszystkie działają,  nie jestem wstanie 

odpowiedzieć jaki to jest procent.  W celu usprawnienia hydrantów, jesteśmy do tego 

zmuszeni poprzez odpowiedzialność i kontrolę Straży Pożarnej. 

Przewodnicząca Rady – w ZGK jest zatrudnionych  16 pracowników a Urząd Gminy ma 22 

pracowników, uważam że to jest bardzo duża liczba pracowników. Jeśli mamy taką liczbę 

pracowników to czy zwiększył się zakres prac np. w okresie zimowym oczyszczanie 

chodników, przystanków bo nie zauważam tego, w okresie letnim koszenie rowów, sprzątanie 

nie jest to robione na bieżąco. Jeśli nie byłoby osób zatrudnionych w urzędzie gminy, w 

grupie robót interwencyjnych, to ZGK nie robi nic w tym kierunku przy tak dużej liczbie 

zatrudnionych pracowników. Ja rozumiem awarie to są sprawy ważne. Co te osoby robią 

teraz. Szukamy oszczędności. Z czego wynika taka liczba pracowników  i przybywa w 

ostatnim czasie  a zakres obowiązków nijak ma się do tego że pracowników przybywa. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – zgadzam się że liczba osób jest zawyżona. Będę 

robił przegląd. Mamy zimę i 4 palaczy zgodnie z kodeksem pracy, mamy 2 dozorców .        

My chcemy pracować, zarabiać, robić więcej i do tego będę dążył. Jeśli okaże się że nie 

urodzi się zakres obowiązków i pracownicy nie będą potrzebni to odejdą. 

Przybył etat mój lub pani technolog ponieważ po zwolnieniu Pana Śladkowskiego pani 

technolog była jednocześnie kierownikiem. Drugi etat w księgowości z umową do końca 

stycznia.  Nie podjąłem decyzji co dalej, uważam że ta osoba jeszcze przez jakiś czas będzie 

potrzebna na wyprostowanie wszystkich dokumentów wynikających z audytu. To będzie 

katorżnicza robota odnośnie rzeczy które są wymagane a których nie ma. 

Przewodnicząca Rady – nadal nie rozumiem że zakres obowiązków się nie powiększa 

pracowników przybywa, szukamy oszczędności a ja mam wiele zastrzeżeń do pracy ZGK    

np. sprawy porządkowe w gminie. Uważam że to powinno być w zakresie ZGK, a  nie jest 

tak. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik –  ZGK ma przypisane zimowe utrzymanie dróg i ma 

na to dotację.  Natomiast sprawy porządkowe wg mojej wiedzy, nie jest to obowiązek ZGK 

nie idą za tym żadne pieniążki. Jeśli są wymagania powinny iść za tym pieniądze. Ja jestem w 

stanie robić wszystko , logistycznie potrafię ogarnąć bardzo szeroką działalność ale rachunek 

ekonomiczny musi być. 
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Przewodnicząca Rady – firma, która odśnieża w naszej gminie mamy wiele zastrzeżeń. Za co 

ten ktoś bierze pieniążki, czy za to że przejedzie z pługiem w powietrzu,  jaki jest nadzór nad 

nim. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – przespałem troszeczkę,  uwierzyłem w solidność 

pana który odśnieża. Po ostatnich doświadczeniach  kiedy nie padało 3 dni a mieliśmy 

zaniedbane drogi, wydałem polecenia pracownikom Zakładu że mają obowiązek jeździć z 

tym panem i oni będą odpowiadać za stan odśnieżenia.  

Przewodnicząca Rady – jeśli Pan jeszcze musi wysyłać pracowników w godzinach pracy do 

nadzoru pana który wygrał przetarg, to dla mnie żadna gospodarność. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – Pan który odśnieża postawił mnie cenowo pod 

ścianą,  próbowałem szukać innej firmy i znalazłem. Zostałem przy starej firmie ale 

wynegocjowana cena z inną firmą,  zmusiła Pana Zielińskiego do zejścia z ceny, ponieważ od 

nowego roku chciał od nas 15zł/km. 

Przewodnicząca Rady – miejmy nadzieję że sytuacja się już nie powtórzy. 

Radny Borowiec – jaki jest  procent ściągalności za wodę i ścieki. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – procentu trudno mi jest określić, natomiast znam 

kwotę na koniec roku zaległości przeterminowanych i nieprzeterminowanych 24 500 zł          

z tego 10 000 zł to hotel Ziółek. 

Radny Borowiec – na którym sprzęcie Pan chce zarabiać,  Pan zaproponował że chce Pan 

pracować zarabiać na wodociągach. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – w dyspozycji jest koparka Catapiler, logistyka, na 

budowach prawdziwe pieniądze zarabia się na logistyce nie na sprzęcie czy materiałach. 

Radny Borowiec – skąd różnica 110 000 zł w planie finansowym między jednym budżetem a 

drugim. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – co do planu finansowego się nie przygotowałem. Nie 

mam go przed sobą. Jest to tylko plan. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – Panie Kierowniku co to znaczy katorga. Katorżnicza 

praca, ja odbieram to w ten sposób „katorga” rodzaj presji,  praca ponad ludzkie siły, 

przekraczająca możliwości fizyczne człowieka. Proszę mi wskazać który odcinek pańskiej 

pracy jest katorgą. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – użyłem złego słowa. Powinienem użyć mozolna, 

mrówcza, bo to będzie odtwarzanie czegoś czego nie ma, tworzenie na nowo czego nie ma i 

nigdy nie było. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – ja mam wrażenie że Tworzy pan coś czego w ogóle 

w samorządach nie było a jak czegoś nie było tzn. że nie ma Pan wzorca a jak nie ma Pan 

wzorca to ma Pan bardzo poważną katorżniczą pracę, polegającą na tym że musi Pan teraz  

ściągnąć 10-ciu prawników i specjalistę.  Czy takie dokumenty które w audycie zostały 

wymienione  to jest katorżnicza praca. Być Może te osoby które są zatrudnione trzeba 

zweryfikować pod względem tworzenia tych dokumentów. ZGK i jego zakres czynności i 

odpowiedzialności za wykonywaną pracę, niczym nie odbiega od zakładów istniejących w 

Polsce. Jeśli jest to katorżnicza praca do której potrzeba dwóch  lub trzech księgowych,          

to ja w urzędzie mam 3 księgowe, które prowadzą całą jednostkę , w szkole jest jedna.  

Nie zgadzam się że w księgowości ZGK musi pracować tyle osób. Jeśli osoby nie są w stanie 

podołać tej pracy to albo zbyt wiele czasu zajmuje im coś innego albo mają luki w teorii. 

Dobrze byłoby aby Pan Kierownik przekazywał informacje Wysokiej Radzie w sposób 

rzetelny, prawidłowy bez wprowadzania egzaltacji w nazywaniu czegoś katorżniczą pracą.  

To jest praca jak każda inna. Praca księgowej jest żmudna ale każdy się decyduje na 

określony zawód. 
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Radny Januchta – rzetelność przekazywania informacji. Dnia  27.10.2016r. Komisja 

Rewizyjna była  w ZGK na kontroli. Dług wtedy był ok.133 000 zł . Uzyskaliśmy Informację 

że dług stopniał do 35 000 zł a w sprawozdaniu na koniec roku  dług jest 122 000 zł. Proszę 

wyjaśnić tą nieścisłość, jakie zadłużenie Zakładu. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – stwierdzenie o środkach finansowych dotyczyło 

początku roku wynikające z planu zatwierdzającego że stan środków finansowych na              

1 stycznia 2016 roku to  minus -122 000 zł, natomiast na dzisiaj Zakład reguluje w terminie 

wszelkie zobowiązania. Mamy pieniądze na koncie. Zadłużenie zakładu ,  są to kwoty 

zobowiązań na sumę ok. 50 000 zł i trzynasta pensja to kwota z ZUS-em  40 000 zł,           

czyli razem 90 000 zł. Na koncie mamy ok. 10 000 zł. Wszystkie zobowiązania płacone są w 

terminie na bieżąco. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – ponieważ Pan Starosta będzie musiał nas opuścić, 

podziękował Panu Staroście za spotkanie w Klonowie. W sprawozdaniu ta sprawa się 

znalazła, będę ją szerzej omawiał. Po raz kolejny okazuje się że są samorządowcy którzy się 

sprawdzają w różnych sytuacjach. Obaj udowodniliśmy że potrafimy dogadywać się z 

innymi, udało się zawrzeć porozumienie na piśmie. Jest zgoda ze strony Pana Starosty, myślę 

że niebawem Rada Powiatu wprowadzi do budżetu zapis mówiący o współfinansowaniu tej 

inwestycji, za to dziękuję Panu Staroście.  

Bardzo dziękuję również za to że w polu widzenia istnieją też inne inwestycje które dotyczą  

terenu naszej gminy jak przebudowa drogi w kierunku do Podłazia i budowa chodnika.  

W chwili obecnej nie będzie realizowana kanalizacja w Podzagnańszczu, więc nie widzę 

powodu aby wstrzymywać inwestycję realizowaną przez powiat. Dzisiaj nie jesteśmy w 

stanie określić jaką kwotą będzie nasz budżet dysponował żeby uczestniczyć w realizacji.  

W związku z tym  prosiłem o to żeby Starosta i cały Zarząd jak również Pan Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych uwzględnił taką sytuację w której wykonywalibyśmy sam 

chodnik bez remontu nawierzchni. Gdyby okazało się, że będziemy w stanie finansowo 

udźwignąć przebudowę w formie położenia nawierzchni, to  zrobimy.  

Doświadczenie samorządowca w takich sytuacjach jest bezcenne. Myślę że uda się 

zrealizować zarówno jedną jak i drugą inwestycję a jeśli chodzi o most to należą się słowa 

podziękowania zarówno Staroście Godowskiemu jak i członkom Zarządu Powiatu 

Kieleckiego, Panu Wójtowi Lato,  który obiecał że postara się przekonać Radę Gminy w 

Masłowie żeby również uczestniczyła finansowo w tej przebudowie. 

Radny Śliwa – podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za przyjazd do Klonowa, za 

spotkanie i decyzję.  Mamy nadzieję, że tą drogą , przez ten mostek będzie jeździł autobus do 

Klonowa. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Jerzy Żmijewski – to jest mój obowiązek, spłacam dług 

wobec wyborców swoją dobrą i rzetelną pracą która spotyka się z uznaniem mieszkańców 

powiatu i to jest dla mnie największą satysfakcją,  aby to co robię było dostrzegane w 

pozytywnym znaczeniu przez mieszkańców. 

Radna Żaczek – podziękowała Staroście w imieniu swoi, wszystkich mieszkańców i 

wykonawców za udział w przeglądzie Kolęd i Pastorałek i objęcie honorowym patronatem 

imprezy.  

Przewodnicząca Rady  -  podziękowała Panu Staroście za przybycie. 

Radny Kałuziński – w sprawozdaniu  na dzień 31.12.2016,  stan zakładu 39 908 zł,  teraz Pan 

mówi że na koncie jest 10 000 zł , zobowiązań jest 90 000 zł, czyli jest minus 80 000 zł. 

Proszę podać stan faktyczny zakładu,  czy jest na minusie czy na plusie, bo ja tego nie 

rozumiem. 
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Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – sprawozdanie dotyczy roku 2016 i działalności w 

roku 2016. Na działalności podstawowej całkowitej zakład osiągnął w skali roku zysk w 

wysokości 35 000 zł.  Ja mówię o płynności finansowej, skoro brakowało na początku roku to 

udało nam się odrobić 35 000 zł , ale dalej brakuje. Natomiast 2016 rok zaczął się zyskiem w 

wysokości 35 000 zł. 

Radna Żaczek – chciałabym usłyszeć konkretne wnioski z audytu. Bo dla mnie brak księgi 

budynku i pracownik który ma ją odtworzyć, to się nie trzyma kupy, wydaje mi się że 

pracownik nie ma takich kompetencji,  chyba że jest architektem. 

Kierownik ZGK Pan Andrzej Kmiecik – nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na Pani 

pytanie ponieważ  protokół z audytu to jest około 60 stron. To są właśnie wnioski. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – żeby audyt był jasny dla wszystkich, proponuję na 

Komisjach Połączonych przedstawimy te wnioski. Ten zakres który został wymieniony we 

wnioskach przez pana audytora, które należy wykonać,  dotyczy nie tylko kwestii związanej z 

formalizmem papierkowym. Jest to dużo więcej spraw drobnych. Po kolei sprawy zostaną 

przedstawione,  Pan Kierownik powie które są już załatwione a które są w trakcie załatwiania. 

Dziś rozstrzyganie tego jest niepotrzebne, bo Pan Kierownik ZGK nie jest przygotowany. 

Innych  pytań do pana Kierownika ZGK  nie zgłoszono. 

 

Ad 4 b) 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej  w 2016 roku, złożył Dyrektor Pan 

Maciej Mądzik. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – chcę żeby Pan Dyrektor wyraźnie  podkreślił 

osiągnięcia uczniów, bo to są konkretne osiągniecia wielu uczniów,  nauczycieli i całej 

szkoły.  Uważam, że zbyt szybko Pan przekazuje te informacje. Warto powiedzieć o wysiłku 

jaki włożyli uczniowie  i nauczyciele aby mieć tak wysokie osiągniecia,  bo Radę Gminy to 

interesuje. 

Radny Nyga – nie wspomniał Pan Dyrektor  nic na temat reformy oświaty. 

Dyrektor ZS Łączna Pan Maciej Mądzik – reforma małymi krokami nas zobliguje do zmiany 

ale przez najbliższe 2 i pół roku jeśli chodzi o stan liczebności dzieci czy też etatów 

nauczycieli i spraw techniczno- organizacyjnych nie ulegnie zmianie.  

Powstanie VII  i  VIII  klasa  a nie będzie naboru do klasy I gimnazjum. W ciągu 2,5 roku 

stan faktyczny  nie ulegnie zmianie. 

Bardzo dużo rodziców zostawiło swoje dzieci w oddziałach i punktach przedszkolnych, gdzie 

mamy zwyżkę dzieci, natomiast jest jedna klasa I szkoły podstawowej.  Przybywa dzieci w 

przedszkolach bo 18 dzieci nie poszło do I klasy SP,  ale wszystkie są cały czas w Zespole 

Szkół w Łącznej.  

Dnia 21 lutego przez Panią Minister Edukacji Narodowej będą podane wytyczne jak ma 

wyglądać reforma. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – zapytał ilu nauczycieli uczestniczyło w 

przygotowaniu wniosku do Erasmusa. 

Dyrektor ZS Łączna Pan Maciej Mądzik – głównodowodzącą jest Radna Żaczek, oprócz niej 

brało udział jeszcze  6-cioro nauczycieli. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – znam wiele gmin które starają się dostać do 

Erasmusa. W imieniu swoim ale i wszystkich państwa Wójt Gminy podziękował i 

pogratulował Radnej Żaczek że potrafiła zgromadzić wokół siebie tych kilku nauczycieli, 

którzy wykonali dużą pracę i zrobili wszystko to, co przekraczało nawet zakres ich 

odpowiedzialności w kierunku przygotowania wniosku.  
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Dostałem oficjalne podziękowania od Pana Wójta z Cankovej który napisał, że dzięki 

wspólnej pracy udało się uzyskać dofinansowanie i jest to wielka zasługa osób po tamtej 

stronie ( gmina Cankova)  ale i nauczycieli Zespołu Szkół.  Za to wszystko serdecznie 

dziękuje  Pani Radnej  ale też i koleżankom, które uczestniczyły w przygotowaniu tych  

dokumentów. 

Konkursy kuratoryjne i ogólnopolskie, to dzięki uczestnictwie nauczycieli w przygotowaniu 

wniosku aplikacyjnego do działania 7.4. ten nasz wniosek ma szansę realizacji. O tym Pan 

Dyrektor nie wspomniał a to też była praca którą musieli nauczyciele wykonać aby 

przygotować wniosek. Proszę podziękować nauczycielom za ich wkład pracy, bo jest szansa 

żebyśmy dostali dofinansowanie. 

Dyrektor ZS Łączna Pan Maciej Mądzik – na I etapie przygotowań pracowała mniejsza ilość 

nauczyciel, natomiast teraz poszczególne zadania zostały przydzielone dla 14 nauczycieli.  

A propo działania 7.4. boiska szkolne wraz z infrastrukturą wokół boisk, nauczyciele 

współpracowali z Panem Wójtem, wspólnie organizowali spotkania, wspólnymi siłami dążyli  

by ten projekt wszedł w życie. 

Radny Osman – poruszył problem odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej tj. 5zł/h. W 

tym roku dowiedziałem się że młodzież podjęła decyzję że będzie jeździła do Wzdołu bo tam 

jest 2zł/h. Chciałem zapytać, czy można obniżyć stawkę dla młodzieży szkolnej i na studiach 

(dla młodzieży uczącej się ) na taką jak jest we Wzdole a dla dorosłych pozostawić. Chodzi o 

to  żeby młodzież nie czuła się pokrzywdzona że muszą jeździć gdzieś, bo tam jest taniej. 

Dyrektor ZS Łączna Pan Maciej Mądzik – na początku września grupy ludzi 

zainteresowanych wynajmem sali przychodzą , uzgadniają  i zamawiają salę na kolejne dni.  

Z 5 dni  aż 3 popołudnia zajmują nasi sportowcy seniorzy oraz ministranci, grupy młodzieży, 

grupy dorosłych .  Zweryfikuję stawki opłat, ale trzeba rozreklamować żeby zainteresowani 

wynajmem naszej sali gimnastycznej przychodzili na początku roku szkolnego, bo w 

pierwszej kolejności udostępniam salę naszej młodzieży bądź naszym absolwentom. 

Radny Osman – jeśli zapadnie jakaś decyzja to proszę o informację że jest taka szansa,            

to ja przekaże zainteresowanym. 

 

Ad  4 c) 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe  w 2016 roku  złożyła Dyrektor  

Pani Urszula Wilkosz. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała , czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – są takie sytuacje w których promocja gminy to nie 

jest sprawa jednej osoby, to tak naprawdę jest sprawa wszystkich osób którym leży na sercu 

opinia o gminie. Osoby publiczne jak Wójt Gminy, Sekretarz, Pani Przewodnicząca Rady, 

Wiceprzewodniczący, Rada Gminy,  Dyrektorzy Szkół,  to są osoby które wpływają na dobrą 

opinię. Co roku chodzę, uczestniczę w spotkaniach noworocznych w szkołach, jasełkach, 

słucham pięknie wykonanych kolęd. Były już 4 przeglądy Kolęd i Pastorałek  i  Pan Starosta 

zadał mi pytanie,  kto reprezentuje szkoły z terenu gminy. Miałem dylemat ,  powiedziałem że 

osoby które były typowane zachorowały, przykro mi ale nie wystąpią. A  w ubiegłym roku 

czy też były chore.  Poruszałem tą sprawę z Dyrektorami naszych szkół. Nie wyobrażam 

sobie żeby wręczać nagrody dzieciom ze Wzdołu czy ze Starachowic. Mamy zdolne dzieci 

czemu ich nie pokazać. Czy nasze dzieci nie stać na nagrody, nie wiem co leży u podstaw. 

Mam prośbę, pani prowadząca poprosiła o patronat Pana Starostę i mnie. Jeśli przyjeżdża    

12-14 zespołów z powiatu kieleckiego czy skarżyskiego, jeśli jadę na Radę Powiatu i proszę 

żeby łaskawie spojrzała na Gminę Łączna i jakiś prezent dzieciakom dała,  to czy do Szkoły 

Podstawowej  Zalezianka było kierowane zaproszenie. 
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Radna Żaczek –  ideą przeglądu nie jest kierowanie zaproszeń do nikogo . To zespoły 

zgłaszają się same,  to jest dobra wola. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – Pani Radna Odrzywolska jest również pracownikiem 

szkoły w Zaleziance i domyślam się że tam też są dzieci uzdolnione które lubią śpiewać. 

Powinno nam wszystkim zależeć na tym aby pokazywać innym to co mamy najlepsze.  

Mam prośbę do dyrekcji szkół, porozmawiać z nauczycielami prowadzącymi lekcje 

muzyczne, przygotować 2-3 utwory,  pięknie je zaśpiewać,  nawet akapella . Śpiewanie kolęd 

to jest też nauka , historia, uczenie patriotyzmu. Śpiewanie kolęd w naszej polskiej historii 

jest czymś czego nie ma w innych miejscach na świecie i warto o tym pamiętać. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad  4 d) 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2016 roku 

złożyła Kierownik Pani Bernardyna Wasińska. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała , czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Radny Nyga –  zapytał ile osób jest umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, jaki jest 

koszt pobytu, czy wszystko opłaca GOPS. Może poszukać jakiegoś tańszego domu. 

Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – w tej chwili w DPS umieszczonych mamy     

3 osoby,  plus jedna umieszczona w końcu grudnia za którą jeszcze nie płaciliśmy dlatego nie 

brałam jej do tego rozliczenia.  DPS ze wskazaniami lekarskimi dla tej osoby  kosztuje 3 000 

zł. W tej chwili wystąpiliśmy o zasiłek stały dla niego, ponieważ jest to osoba z naszej gminy 

i cały czas ponosimy za nią odpowiedzialność . Osoba ta musiała mieć wskazanie dla osób z 

nadużywaniem alkoholu dlatego została tam umieszczona. Inny dom pomocy społecznej nie 

przyjmie takiej osoby podobnie jest z zakładami lecznictwa otwartego,  jeżeli jest osoba 

nadużywająca alkoholu też  nie przyjmą gdybyśmy chcieli umieścić taką osobę po leczeniu 

szpitalnym. Ustawa o pomocy społecznej art. 54 mówi wyraźnie, że osobie której nie można 

zabezpieczyć w miejscu zamieszkania godnych warunków, musi być skierowana tym bardziej 

po leczeniu. Ten Pan nie ma rodziny a siostry nie są zobowiązane prawnie do alimentacji. 

Radny Śliwa – Pani Kierownik GOPS jest skromną osobą. Za liczbami kryją się ludzie,  

700 osób korzysta z pomocy społecznej. Istnieje pomoc ludziom dzięki GOPS-owi. Mnie się 

bardzo dobrze współpracuje z Panią Kierownik GOPS jak również z pracownikami. 

My jako gmina nie chwalimy się tym, tu brak menedżera. My jako pierwsi w powiecie 

rozliczyliśmy się z pomocy żywnościowej  za rok ubiegły. O tym trzeba mówić głośno i 

wyraźnie. Ta pomoc jest bardzo dobra. Byłem na targach  w Kielcach z przedstawicielami 

GOPS-u i przedstawicielami stowarzyszenia PKPS-u My jesteśmy najlepsi w województwie i 

to jest zasługa GOPS  i nikt o tym nie wie. Brak menedżera a to jest zasługa pracowników 

GOPS-u,  natomiast radni i sołtysi powinni wskazywać osoby potrzebujące pomocy. Tu nie 

ma czego się wstydzić. 
W tym momencie radny Śliwa zdenerwowany krzyknął do radnego Borowca aby nie przerywał mu 

wypowiedzi  a jeśli nie umie się zachować to niech wyjdzie. 

Prosił Panią Przewodniczącą  aby upomniała radnego Borowca bo niekulturalnie się zachowuje.  

Przewodnicząca Rady -  udzieliła głosu radnemu Śliwie aby kontynuował wypowiedź. 

Nerwy nie pozwoliły jednak radnemu dokończyć wypowiedzi,  podziękował i wyszedł z sali obrad.   

Wychodząc z sali  krzyknął do radnego Borowca  -  cham to cham, oddaj obraz… 

Za parę minut po uspokojeniu się,  radny Śliwa wrócił na salę obrad.  

Radny Januchta – zapytał o sprawę Pani Talik, była to sprawa specyficzna proszę o 

informację jak sprawa się przedstawia na dzień dzisiejszy. 
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Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – jest zatrudniona opiekunka na pół etatu i 

codziennie przez 4 godz. opiekuje się Panią Talik.  Pani Talik nie jest zadowolona z tego 

chciałaby żeby pracować jeszcze w niedziele i święta, żeby zatrudnić jej palacza oprócz tego. 

Odpowiedziałam że nie ma takiej możliwości bo nie mamy takiej osoby na etacie. Następne 

pismo, że prosi o zwiększenie usług na cały etat. Również odpisaliśmy że nie ma takiej 

możliwości i znowu napisała żeby zwolnić ją z opłaty za usługi mimo że płaci tylko 4zł/h. 

Sprawa nie zakończyła się i cały czas trwa. 

Radny Chaba – podziękował za szybką interwencję w sprawie mieszkańca Występy.  

Mam nadzieję że węgla nie przepije, nie sprzeda ale mamy czyste sumienie ze zrobiliśmy coś 

w tej sprawie żeby nie zamarzł. Co dalej, bo to jest pomoc jednorazowa,czy Zakład zamknięty 

wchodzi w rachubę. Trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, nie zostawić go na pastwę losu, nie 

wiem co dalej. Ostatnio go obudziłem spał na przystanku autobusowym na Występie. Nie 

interesuje go żywność tylko alkohol. Boję się aby nie doszło do tragedii. 

Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – poinformowaliśmy dzielnicowego żeby 

częściej zaglądał do tej osoby i same podjeżdżamy tam często, żeby przynajmniej przez  nie 

doszło do tragedii. 

Sołtys Klonowa p. Biela – odnośnie Pani Talik, przyjdzie Radzie Gminy  zmierzyć się z tym 

problemem, sama Kierownik GOPS nie udźwignie tego ciężaru i RG będzie musiała podjąć 

jakąś decyzję. Sołtys dał przykład, ostatnio miałem telefon z policji w Skarżysku abym 

poszedł napalić tej Pani ogień, a jeśli nie ja to ktoś z rady sołeckiej. Nikt tam nie pójdzie, bo 

później może być zarzut że zginęło coś z domu tej Pani. Radiowóz podjechał wziął policjanta 

który mieszka w Klonowie i radnego Śliwę i ogień rozpalili.  Problem się ciągnie zbyt długo  

a końca nie widać. Apel do Rady Gminy aby tym problemem się zajęła w sposób prawny aby 

nie było za późno. 

Radny Borowiec – czy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęła się Panem 

z Występy czy zajęła jakieś stanowisko w tej sprawie.  

Drugie pytanie do Pani Kierownik GOPS, czy jest wzrost czy spadek osób korzystających  z 

zasiłków stałych i jak długo przez jaki okres obowiązuje korzystanie z zasiłku okresowego. 

Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – zasiłek okresowy jest to zasiłek uznaniowy, 

określa go GOPS, osoba może dostać taki zasiłek na 1 miesiąc a może dostać na 1 rok.  

W zasiłkach stałych jest tendencja wzrostowa jeżeli chodzi o przyznawanie ale często na 

określony czas bo np. ludzie przechodzą na emeryturę. Generalnie wzrostowej tendencji nie 

ma jeżeli chodzi o zasiłki stałe. 

Radna Żaczek – co z czujnikami czadu dla osób które korzystają z pieca węglowego. Jak 

sytuacja wygląda czy zostało coś zrobione. 

Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – sytuacja jest rozeznana w ok.100 rodzinach 

można by założyć czujniki czadu. Środki finansowe miały pochodzić od Pana Wójta. Rodziny 

są zweryfikowane. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – do tej pory czekaliśmy na uchwalenie budżetu. Do 

kogo mają iść czujniki określi GOPS – wszędzie tam gdzie są rodziny biedne tam gdzie są 

dzieci, tam będziemy adresować tą pomoc.  

Odnośnie tego co poruszał radny Śliwa obszar biedy jest jaki jest. To co robimy ma nie 

polegać na tym żebyśmy zrobili show, bo to jest nasz obowiązek. Są takie obszary i 

możliwości w których można robić szum medialny a te tematy zostawmy na boku.  

Pomoc innym – to jest nasz obowiązek nie chcemy się tym chwalić. Te tematy zostawmy 

skromnie na boku. Ubóstwo nie jest czymś, czym można się chwalić, każdy chciałby to 

ukryć. Osoby które pracują w wolontariacie, powinny być nagradzane przez osoby na 

wyższych szczeblach, które oceniają sprawność działania pewnych struktur . 
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Sołtys Wykrota – co do osoby z Występy, ten Pan nie zgłasza się na wezwania w związku z 

tym zostanie skierowany wniosek do sądu,  dzisiaj uchwalany jest budżet komisji bo za tym 

idą pieniądze więc zostanie doprowadzony do sądu i sąd zdecyduje co z nim dalej. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – jeśli chodzi o Panią Talik przepisy w kwestiach 

dotyczących pomagania osobom są konkretne. Prywatnie mogę powiedzieć że pojawia się 

myśl że warto ludziom pomagać, tylko Ci ludzie do których kierujemy swoją pomoc mogą 

wykorzystywać braki w strukturach  i w prawie żeby doprowadzać do takich kuriozalnych 

sytuacji. Tyle osób ile podejmowało starania żeby pomagać tej Pani, to przekracza wszystkie 

normy które są do zaakceptowania. Rada Gminy jako organ zrobiła w tej sprawie bardzo 

wiele i za każdym razem jest negacja. Najbardziej w tym wszystkim poszkodowane są osoby 

które chcą pomóc. Te osoby są oskarżane, szydzone.  

Jeśli trzeba będzie to musimy wystąpić do Dyrektora Pomocy Społecznej w Urzędzie 

Wojewódzkim i poprosić żeby dogłębnie zbadać tą sprawę. Pani Kierownik wyczerpała już 

wszelki możliwości które dają przepisy prawa. Trzeba się pochylić nad problemem ale Rada 

Gminy nie ma już możliwości działania bo działania muszą mieścić się w granicach prawa. 

Przewodnicząca Rady – czy takich osób jak Pani Talik jest więcej, samotnych, 

potrzebujących pomocy, czy zatrudniona jest opiekunka, która dociera do tych osób. 

Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska – jest więcej takich osób, które potrzebują 

pomocy ale nie są tak roszczeniowi.  Opiekunkę mamy zatrudnioną na półetatu tylko do Pani 

Talik.  Wszystkim innym osobom pomagamy we własnym zakresie, na zasadzie pomocy 

sąsiedzkiej. Dajemy zasiłek pewnej osobie,  za co ta osoba chodzi do sąsiadki i pomaga jej       

i na ogół są wszyscy zadowoleni. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad 4 e ) 

Sprawozdanie z działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2016 roku  złożyła 

Dyrektor GBP p. Magdalena Kowalik. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała , czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Radny Osman –  dnia 8 marca organizowane było Święto Dnia Kobiet jak te Panie były 

zapraszane. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – mamy około 400 czytelników w połowie na pewno 

są to panie  Ze względu na ograniczenia lokalowe maksymalnie do 60 osób, jeżeli planujemy 

imprezę zamkniętą musimy mocno się zastanawiać do jakiej grupy kierujemy. To zaproszenie 

było skierowane do tych czytelniczek które najczęściej odwiedzają bibliotekę, na podstawie 

karty wypożyczeń. 

Radny Osman – był organizowany  weekend dla seniorów, jak dobierani byli seniorzy. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – organizowaliśmy wspólnie z Urzędem Gminy. 

Poszła informacja do Koła Emerytów i Rencistów, uczestniczyło 60 osób. 

Radny Osman – jakie były koszty organizacji dożynek. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik –  koszty dożynek to 33 971.66 zł z budżetu GBP. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – weekend dla seniorów tak naprawdę organizowany 

był przez Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny. Dostałem telefon, że dobrze by było gdyby 

reprezentacja emerytów i rencistów z terenu gminy Łączna zaszczyciła organizowaną tam 

imprezę. To Gmina Chęciny organizowała 2 dni dla seniora, wejście na zamek, spotkanie z 

lekarzami, dietetykami i konsultacje. My ze swojej strony zapewniliśmy dojazd i obiad.  

Radny Januchta – od jakiegoś czasu leży wywrócone drzewo w stronę PKP, proszę o 

usunięcie. 
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Radna Żaczek – zajęcia są prowadzone przez osoby z zewnątrz, czy  Pani Dyrektor lub 

pracownicy biblioteki prowadzą same jakieś zajęcia dla odbiorców. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – fizycznie jest niemożliwe prowadzenie zajęć bo 

nie mamy takich pracowników, tylko starszy bibliotekarz i na ½ etatu księgowa. Przydał by 

się kolejny pracownik. Jest trudno zarządzać tak dużą instytucją. Przygotowałam taką 

informację, ile wynoszą budżety w innych okolicznych jednostkach. 

Ośrodki Kultury które funkcjonują podobnie: 

Bliżyn 512 600 zł, Masłów 465 096 zł, Bieliny bilioteka 168 600 zł , centrum kultury 697 300 

Suchedniów Kuźnica 580 000 zł, biblioteka 255 000 zł, Bodzentyn 486 368 zł,  biblioteka 

255 000 zł, Wąchock 450 000 zł,  biblioteka 195 000 zł, Górno – GOK 220 000 zł,  biblioteka 

270 000 zł. 

Nasz budżet jest najmniejszy i ma najmniejszą obsadę kadrową porównując z innymi 

gminami. Prowadzimy bibliotekę w tak ograniczonym składzie w godz. od 8 do 20, kiedyś  

usłyszałam że to jest wręcz niemożliwe. 

Radny Kałuziński – proszę podać budżety tych gmin dla porównania, skoro podaje Pani 

liczby na domy kultury. Wtedy będziemy mieć odniesienie. 

Radny Borowiec – nie przeliczałbym na budżet gmin, tylko przeliczać można na ilość 

mieszkańców. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – proszę Panią Dyrektor aby na najbliższe Komisje 

przygotować takie zestawienie, liczbę ludności, budżety tych gmin i budżet na ośrodki 

kultury. Pani Dyrektor nie chodziło o to że w porównaniu do innych gmin nasz budżet na 

GBP jest taki mały tylko chodziło o to, że przy tych skromnych środkach udaje się 

zorganizować całkiem dobrze ofertę, bo nasza biblioteka funkcjonuje jako element ośrodka 

kultury. Powinna  być jednak oddzielnie biblioteka a dom kultury to jest odrębna jednostka. 

To są kwestie związane z decyzjami czy chcemy odrębną jednostkę powoływać, co wiąże się  

z kosztami. Chcąc te koszty zneutralizować zrobiliśmy coś  2 w1.  

Uczestniczyłem w podsumowaniu  jak dużo dało TPD w kierunku stworzenia dzieciom 

wakacji. Jak zestawiam teraz 70 dzieci z terenu gminy w 3 miejscach, które zapewnione 

miały przede wszystkim bezpieczeństwo, zorganizowany czas doskonale, sam sprawdzałem 

widziałem jaka jest opieka przy dzieciach i co dzieci dostały to uważam że Pani Dyrektor 

wykonała z pracownikami (osobami na stażu) w tym czasie gigantyczną pracę.  Ale  nie 

wszystko się udaje i wychodzi, zdarzają się błędy. To miejsce ma służyć mieszkańcom. 

Kierujemy obiekt do wszystkich mieszkańców gminy  -  nie ma żadnego klucza.  

Wszystkie zajęcia są potrzebne. Jedne leżą mi szczególnie na sercu,  są to zajęcia małej grupy 

dzieci które tańczą.  W każdej gminie są takie zespoły dziecięce.  Żeby odpowiednio dzieci 

przygotować i nauczyć trzeba umieć pracować mieć przygotowanie pedagogiczne i tu muszą 

pójść nieco większe środki. Większość tych kosztów musi ponieść gmina i rodzice.  

Odbieram wiele uwag co do pracy Pani Dyrektor i niektóre rzeczy trzeba poprawić. Były to 

uwagi konstruktywne. Pani Dyrektor włożyła wiele pracy w to żeby przepływ informacji był 

lepszy. np. dostępność strony internetowej. Należy zrobić link do strony GBP.  Sprawdzone 

metody czyli informacja do każdego Sołtysa jest najlepsza, żeby dotrzeć do każdego 

mieszkańca gminy. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – dodatkowy pracownik,  animator kultury bardzo by 

mi pomógł. 

Przewodnicząca Rady  –  na przyszłość prosiłabym właśnie aby ten przepływ informacji był 

lepszy. Uwaga w sprawozdaniu Pani powiedziała że dożynki były organizowane przez Wójta 

i GBP a gdzie jest Rada Gminy w tym wszystkim.  Zapytała  za czyje pieniążki był 

organizowany ostatni kulig. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik  –  kulig było to spotkanie integracyjne dla radnych , 

kół gospodyń wiejskich i sołtysów, był to sponsoring prywatny. 
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Radny Osman – chciałem przypomnieć że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wszystkie osoby 

które pracują tam,  pracują społecznie i dziękuję im i jestem dumny że są jeszcze takie osoby 

w naszej gminie. Jeśli można proszę o przekazanie 1% podatku  na Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Łączna 

Radny Litwiński – co do lepszego przepływu informacji,  proszę przekazać zaproszenie na 

najbliższą sobotę. Osobiście zapraszam wszystkich. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – w najbliższą sobotę organizujemy Wieczorek dla  

Seniorów dla całej gminy, zapraszamy. 

Radny Kałuziński – w sprawozdaniu  powiedziała pani że pracowników było 3 i pół etatu czy 

nie było stażystów a jeśli byli to przez jaki okres. 

Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik – stażyści byli 4-5 osób w ciągu roku i zmieniali się. 

Niektórzy byli oddelegowani do Klonowa i na Zagórze, staż na ogół na 3 miesiące plus 1 

miesiąc zatrudnienia. Są to stażyści, którzy  nie mają kompetencji do określonej pracy, to nie 

są specjaliści w żadnej z dziedzin. 

Radny Januchta – dygresja co do wyszukiwania w GUS-ie informacji dotyczących budżetu i 

proporcji budżetów na inne ośrodki kultury.  Budżet każdej gminy ma inne cele, inne zadania. 

My mamy pełną kontrolę nad Gminna Biblioteką Publiczną. Po co więc wyszukiwania w tym 

temacie. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad 5. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Po zakończeniu sprawozdania Przewodnicząca Rady  zapytała czy są pytania. 

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek –  przekazał komunikat z Urzędu Stanu Cywilnego. 

Kierownicy proszą aby Państwo Radni i Sołtysi przeanalizowali swoich mieszkańców 

odnośnie 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbędzie się na przełomie maja i 

czerwca. Jeśli takie małżeństwa są proszę o telefon potwierdzający do Urzędu Gminy. 

Radny Litwiński – dochodzą mnie głosy od mieszkańców, że dowody osobiste części ludzi 

podlegają wymianie bo kończy się ich ważność. Czy to jest bezpłatne.  

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek –  jeśli kończy się ważność dowodu jest to usługa 

bezpłatna. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  6 a) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku  złożył Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej radny Jacek  Januchta. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6  b) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania i Budżetu  w 2016 roku  złożył 

Przewodniczący Komisji radny  Sławomir  Litwiński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6  c) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej w 2016 roku złożył Przewodniczący 

Komisji radny Mirosłąw  Nyga. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6  d) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w 2016 roku złożyła  Przewodnicząca 

Komisji radna  Jolanta  Żaczek. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – poprosił o głos na zakończenie wszystkich 

sprawozdań.   

Podziękował Przewodniczącym Komisji za sprawne organizowanie i przygotowanie 

wszystkich Komisji i owocne spotkania. Komisje są tym miejscem gdzie możemy omawiać 

szczegółowo szereg spraw, myślę że w wielu przypadkach dyskusja na komisjach przynosiła 

pozytywny efekt. Dziękuję wszystkim za pracę w minionym roku. 

 

Ad  7  i  8. 

Sprawozdanie  z pracy w okresie między sesjami tj. od 29 grudnia 2016r.  do 24 stycznia 

2017r.  oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji 

złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

I.     Uczestniczyłem: 

2 stycznia – w spotkaniu z członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego p. Józefem  

                    Szczepańczykiem,  

4 stycznia – w spotkaniu z Prezesem firmy Graczkowski Dotacje spółka z o.o.  p. Rafałem  

                    Graczkowskim w sprawie szczegółów opracowania Studium Wykonalności dla  

                    projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie  

                    Łączna”, 

      - w spotkaniu wójtów w LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach dot. zasad  

                   rozdysponowania środków na realizację działań przez samorządy,  

                   przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w 2017 roku,  

6 stycznia – w IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałem zorganizowanym pod patronatem Wójta  

                    Gminy Łączna przez KGW „Łącznianie”,  

7 stycznia – w spotkaniu opłatkowym w OSP Łączna,    

9 stycznia – w spotkaniu z sołtysem i radą sołecką Klonowa w sprawie bieżących  

                 spraw sołectwa, 

13 stycznia – w spotkaniu ze : Starostą Skarżyskim J. Żmijewskim, Starostą Kieleckim 

Michałem Godowskim, Członkiem Zarządu Powiatu kieleckiego J. Szczepańczykiem, 

Wójtem Masłowa T. Lato, Dyr. Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Pawłem Gradka, 

Przewodniczącą Rady Gminy Łączna M. Pająk oraz Radnym Klonowa J. Śliwa i Sołtysem 

Klonowa B. Biela w sprawie wspólnego finansowania i przebudowy mostka w Barczy, w 

następstwie której będzie możliwe ponowne zabieganie o uruchomienie komunikacji 

publicznej w Klonowie, 

17 stycznia – z p. Andrzejem Kwiatkowskim w sprawie szczegółów umowy na  

                    finansowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

                    przestrzennego,  
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                  -  w spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie koordynacji  

                    naszego wniosku o zmianę MPZP obręb Czerwona Górka złożonego  

                    do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

19 stycznia – w spotkaniu z p. Mariuszem Kumańskim w sprawie przekazania  

                    odcinka wodociągu w Klonowie, 

                   - w spotkaniu z p. Bogusławem Szczyptem Wiceprezesem Zarządu firmy 

KADM SOLUTIONS Sp. z o.o. z Tarnobrzega w sprawie uzyskania dofinansowania 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie 

gospodarstw domowych w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii m.in. pompy ciepła do 

ogrzewania wody oraz fotowoltaika.  

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań doradczych mających na celu 

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do założenia w celu pozyskania dotacji 

na dostawę oraz montaż instalacji OZE na obiektach prywatnych oraz na obiektach 

użyteczności publicznej. 

Gmina jest zainteresowana wejściem do programu, ponieważ to duża szansa dla mieszkańców 

na wyposażenie własnych nieruchomości w instalacje OZE, dzięki którym koszty energii 

mogą zmniejszyć się do minimum. 

      – w Walnym Zgromadzeniu LGD Wokół Łysej Góry, podczas którego  

·  przedstawiono i przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności   

    w okresie 2014 – 2016, 

·  przedstawiono i przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności   

    w okresie 2014 – 2016, 

·  dokonano wyboru Zarządu , Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, 

23 stycznia – w spotkaniu z p. Agnieszką i Mariuszem Gębskimi w sprawie  

                    dzierżawy gruntu pod sklepem w Klonowie. 

 

II.    Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok, 

- w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych na  

                   terenie gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli na  

                   terenie gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na  

                   terenie gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. rewitalizacji, 

- w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łączna 

                   w 2017 roku, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego, 

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu  

                    upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.  

  

W dniu 18 stycznia 2017 r. złożono wniosek „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz 

zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna” w ramach Działania 4.4 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu 639 107,20 zł, wnioskowana kwota 

dofinansowania 500 000,00 zł. 
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W dniu 20 stycznia 2017 r. Gmina złożyła wniosek „Poprawa stanu gospodarki 

wodociągowej w Gminie Łączna” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu 1 910 213,00 zł, dofinansowanie na poziomie 63,63 %. 

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, w dniu 19 stycznia br. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację 

zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz 

organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku. 

        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

 w 2017r. - 35.000 zł. 

        Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2016 roku  

wyniosła 35.000 zł.  

Zadanie przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017r. 

  

Ponadto, z ostatnich wniosków: 

- oznakowanie poziome przejść dla pieszych na drogach gminnych realizowane będzie w 

okresie wiosennym – niezbędne zgody już w posiadaniu Urzędu. 

- firma ubezpieczeniowa wyceniła usunięcie szkody w Goździe, uszkodzenie nasypu i rowu 

odwadniającego oraz przyznała odszkodowanie w wysokości 230,70 zł. Naprawa w okresie 

wiosennym pracownikami robót publicznych. 

- wysłano ponownie pismo do GDDKiA w Kielcach o budowę chodnika do Starej Występy. 

  

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

 

Pan Wójt dokładnie wyjaśnił temat fotowoltaiki.   

Jest możliwość pozyskania środków w wysokości do 70 % wartości zadania na baterie 

fotowoltaiczne i pompy ciepła do ogrzewania wody w gospodarstwach,  natomiast 30 % jest 

po stronie właściciela nieruchomości. Mamy 3 oferty .  Chcemy zrobić I etap, który polega na 

szeroko dostępnej informacji dla mieszkańców, za ile, w jakim czasie,  przez kogo,  i za jaką 

kwotę mogę wejść w realizację. Ukażą się informacje na stronie internetowej z formularzami 

zgłoszeniowymi.  Formularze będą też dostępne w Urzędzie Gminy.  Poinformują również 

księża w kościołach.  Ważne jest to dlatego, że musimy znaleźć około 500 gospodarstw 

chętnych wejść w ten program. Jeśli w naszej gminie nie zbierzemy 500 chętnych to 

powołamy konsorcjum z  2-3 gmin ościennych. Wolałbym abyśmy to robili sami.  

II etap  -  do każdego zgłoszonego wniosku pójdzie specjalista i przygotuje odpowiednie 

dokumenty dla  konkretnej osoby z opisem gospodarstwa. 

III etap -  będzie to przygotowanie wniosku aplikacyjnego. 

Zorganizujemy spotkania z firmą, która będzie to dla nas przygotowywała. 

Do tematu będziemy wracać. 

 

Wójt Gminy zatrzymał się też przy sprawie dzierżawy gruntu na którym stoi sklep w 

Klonowie. Właściciele sklepu prosili aby Rada Gminy rozważyła dwie propozycje. Jedna to   

rezygnacja z dzierżawy  i sprzedaż sklepu.  Druga oferta to sprzedaż gruntu przez gminę 4ary.  
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Sklep w Klonowie przydałby się. Obwoźna sprzedaż funkcjonuje w Klonowie  jako 

konkurencja.  Trzeba się nad tym tematem poważnie zastanowić. 

Radny Sliwa  -  stwierdził, że jest to temat bardzo poważny ,  bo ta działka 4 ary sięga aż do 

asfaltu i jeśli ktoś to kupi  to autobus nie będzie miał gdzie nakręcać. 

Wójt Gminy  zakończył sprawozdanie i podziękował. 

 

Przewodnicząca Rady  ogłosiła  15 minutową przerwę. 

 

Ad  9 i 10. 

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

Radny Nyga – na Komisji Połączonej zadałem Panu Wójtowi pytanie odnośnie oświetlenia, 

Wójt odpowiedział mi w sposób obrażający nie mnie ale mieszkańców, bo to w ich imieniu 

pytałem. Proszę się tak więcej nie odnosić, tylko jak jest konkretne pytanie to proszę 

odpowiedzieć. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – chciałem Pana Radnego serdecznie i gorąco 

przeprosić. Moje wystąpienie dotyczyło kwestii które Pan poruszył, czyli oświetlenia. 

Radny Januchta – od kilku dni oświetlenie w naszej gminie działa w różny sposób, u mnie w 

połowie miejscowości od kilku dni nie ma oświetlenia, jest nieczynne, a jeżdżąc po gminie 

widzę , że różnie działa oświetlenie. Czy to jest celowe działanie czy awaria. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – nie znam tematu. 

Kierownik Wydziału Technicznego Pan Krzysztof Pastuszka – sprawdzimy to, skonsultujemy 

się z firmą konserwującą. 

Radny Chaba –  Panie Wójcie pompy ciepła, 30 % dofinansowuje właściciel domu,  jaka to 

jest kwota. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – wszystkie  szczegółowe informacje będą 

przedstawiciele firmy podawać. Nie chcę dziś rozwijać tego tematu, bo trzeba na to poświęcić 

więcej czasu. Firma przygotowując się na spotkanie będzie podawać konkrety i kwoty. 

Sołtys Występy Pan Grzegorz Bracha – co z moim wnioskiem o zwiększenie częstotliwości 

wywozu popiołu.  

Składam wniosek  o zakup dla sołtysów, tych co będą chcieli drukarki. Zwiększy to kontakt i 

wymianę  informacji. Będą obopólne korzyści bo gmina wielokrotnie wysyła kuriera z 

informacjami, w takiej sytuacji nie byłoby to potrzebne. 

Radny Borowiec – pytanie do Pana Wójta odnośnie zaproszeń na spotkanie przedsiębiorców  

i LGD. W jaki sposób były rozsyłane i kto był odpowiedzialny za rozsyłanie tych zaproszeń. 

Czy tylko 50 przedsiębiorców działa na terenie gminy czy więcej, ponieważ po spotkaniu 

dostałem informację że nie każdy dostał takie zaproszenie. 

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek – o konferencji wiedzieliśmy 2 tygodnie wcześniej i 

2 tygodnie wcześniej rozesłaliśmy zaproszenia. Zaczęliśmy od sklepikarzy gdzie zbiegł się 

akurat termin z inną korespondencją, później sesja i jeszcze goniec do wybranych działalności 

gospodarczych docierał w formie zaproszenia. W dzień konferencji osobiście dzwoniłem do 

paru przedsiębiorców żeby była reprezentacja gminy na spotkaniu. Byłem na spotkaniu i na 

prawie 50 zaproszeń przyszło może 3 przedsiębiorców. 

Radny Borowiec – tzn. goniec nie dostarczył zaproszeń do Zalezianki. 

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek – mogło się tak zdarzyć. 

Radny Borowiec – rozmawiałem z Panią Sołtys z Jęgrznej, ona prosiła kiedyś o lustro na 

Jęgrznej w stronę szkoły w Goździe. Dostała odmowną odpowiedź. Tam został wybudowany 

wysoki płot, czy właściciele występowali o pozwolenie na taki wysoki płot. Jeśli lustra nie ma 

to nie powinno też być pozwolenia na wykonanie takiego wysokiego płotu.  
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Pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego, Pani Sołtys z Jęgrznej zapytała Pana kto 

podejmuje decyzję o wyłączeniu świateł, Pan powiedział że Wójt. Czy Wójt podejmuje 

decyzję o wyłączeniu i załączeniu światła. 

 

Kierownik Wydziału Technicznego Pan Krzysztof Pastuszka – tak, Wójt podjął decyzję. 

Radny Borowiec – a kto powinien taką decyzję podejmować. 

Przewodnicząca Rady – jeśli chodzi o światło to na wniosek Pani Sołtys Gozdu, padł wniosek 

żeby w okresie zimowym to światło się świeciło przez całą noc i Pan Wójt powiedział że tak 

będzie. Wydał polecenie pracownikowi, więc ja nie widzę w tym nic złego. Decyzja była 

podjęta przez Radę  na sesji. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – Wójt podejmuje decyzję na wniosek Rady Gminy. 

Sołtys Występy Pan Grzegorz Bracha – czekam na odpowiedź na moje pytania. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – na temat zakupu drukarek jestem zaskoczony, czy 

posiadanie drukarki zwiększy przepływ informacji. Rada Gminy musi znaleźć pieniądze na te 

cele. Każda drukarka potrzebuje papieru i tonerów, może dać 1 000 zł dla każdego sołtysa, 

wtedy będzie dobry przepływ informacji. Niech to będą realne propozycje, takie które mogą 

zostać zrealizowane. Jeśli Rada Gminy zadecyduje, że trzeba kupić drukarki to zakupimy. My 

wspólnie decydujemy w jakim kształcie ma funkcjonować budżet gminy. 

Sołtys Występy Pan Grzegorz Bracha – odnośnie częstotliwości wywozu popiołów. 

Kierownik Wydziału Technicznego Pan Krzysztof Pastuszka – obecna umowa kończy się w 

połowie roku, więc nie ma sensu zmieniać teraz zapisów w umowie, bo wiąże się to 

automatycznie ze zwiększaniem stawek opłat. Weźmiemy to pod uwagę przy organizowaniu 

następnego przetargu i harmonogramu wywozu śmieci. 

Radny Osman – pytanie o wodociąg na Podzagnańszczu miał być zrobiony, a nie jest. Kiedy 

mieszkańcy mogą się spodziewać tego wodociągu.  

W lutym będą targi w Kielcach poświęcone oczyszczalniom ścieków, chciałbym aby kilku 

radnych znalazło się na tych targach.  

Czy został złożony wniosek do PROW-u na remont wodociągów poza aglomeracją.  

Chciałem poinformować Radę i Panią Przewodniczącą że na sesji 29 grudnia Pan Krzysztof 

Pedryc stwierdził, że dostał odpowiedź na piśmie ale tego pisma nie ma i zwrócił się z prośbą 

do gminy o jego odszukanie. Pismo zostało odnalezione numer pisma Or.030.06.02 z 2015 

roku. W tym piśmie Pan Wójt potwierdza realizację inwestycji w Podzagnańszczu w 2017 

roku. 

Radny Januchta – obietnica Wójta, wszystkie inwestycje wykonuje się decyzją Rady Gminy. 

Chcieć a móc,  rozgraniczajmy to. 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – odnośnie wodociągu Podzagnańszcze, Radny Osman 

nie słuchał mojego sprawozdania . 

 

Ad 11 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie  ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017r. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie projektu uchwały 

 

 

Uchwała  Nr XXVIII/136/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01. 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

(za – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 / 14 obecnych podczas głosowania) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 11  b) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Łączna na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Januchta – poprosił o poprawienie dat w planie 

pracy Komisji Rewizyjnej i podyktował gdzie. 

Wszyscy radni nanieśli sobie poprawki. 

Radny Borowiec – proponował dopisać do planu pracy Komisji Rewizyjnej aby sprawdzić 

ZGK przed przystąpieniem do podwyżki ceny wody, żeby sprawdzić na początku roku w jaki 

sposób działa. 

Radny Januchta – możemy to zrobić na wniosek Rady bez zmiany uchwały. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała  Nr XXVIII/137/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01. 2017r. 

Została przyjęta jednogłośnie 

( za – 14 / 14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 11  c) 

Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok w Gminie Łączna 

Pytań nie zgłoszono, wobec czego   Przewodnicząca Rady   poprosiła o przegłosowanie 

uchwały. 

 

Uchwała  Nr XXVIII/138/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01. 2017r. 

Została przyjęta jednogłośnie 

( za – 13 / 13 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11  d) 

Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-

2025 

Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik –  prosiła o wprowadzenie pewnych kosmetycznych 

zmian w uchwale. I tak: 

załącznik Nr 2 wprowadzimy dwie kosmetyczne zmiany. 

- w zadaniu rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach lata realizacji 

poprawiamy z 2016/2017  na  2016/2019. 

- str. 2 ostatnia kolumna limit zobowiązań z 860 000 zł  poprawiamy na 800 000 zł. 

Radny Borowiec – 35 000 zł dotacja dla jednostek spoza sektorów publicznych jednostka 

wyłoniona w drodze konkursu. Ile tych jednostek było. 

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek –   na ULKS  35 000 zł w poprzednim roku i w tym 

roku też jest ogłoszony konkurs na taką samą kwotę. 

Przewodnicząca Rady – skąd zmiana z 860 000 zł na 800 000 zł. 

Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik – to była pomyłka. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała  Nr XXVIII/139/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01. 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za – 10, przeciw – 3, wstrzymało się – 1 / 14 obecnych) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 11  e) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017 rok. 

Radny Osman – było 5 spotkań na temat boiska w Goździe. W budżecie na 2017 rok mamy 

zapis na kwotę 300 000 zł na boisko w Goździe,  łączny koszt tej inwestycji to 800 000 zł.  

Pięć spotkań, stanowisko Rady, w dalszym ciągu ktoś stoi na straży inwestycji dla mnie 

niezrozumiałej. Inwestycji, która ma kosztować gminę 800 000 zł,  za boisko 20 x 40 m,  

ktoś sobie wymyślił że tam będzie trawa z atestem FIFA. Po co, bulwersuje mnie ten fakt, że 

jako Rada Gminy podjęliśmy stanowisko w ubiegłym roku odnośnie infrastruktury sportowej, 

przedstawiałem ile kosztowało boisko Korony Kielce o wymiarach 96 x 66 ze sztuczną trawą, 

ogrodzeniem, oświetleniem. Zajmujemy stanowisko, mówimy że tego nie chcemy, a w 

budżecie na 2017 rok jest kwota 800 000 zł, a takie boisko kosztuje 180 000 zł. i wszyscy 

byliby zadowoleni. 

Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik – prosiła o naniesienie kilku poprawek w uchwale. 

- ponieważ budżet nie został uchwalony do 31.12.2016r. musimy poprawić zapisy § 15 w 

uchwale budżetowej: „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy”. 

- zał. Nr 1 dochody budżetu gminy, zmieniło się rozporządzenie które wchodzi od 1 stycznia. 

Na drugiej stronie 5 wiersz § 0690 zmieniamy na  § 0640 i  będzie się nazywał „wpływy z 

tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień”. 

- str. 3 dział 900 rozdział 900 02, taka sama zmiana § 0640 – o takiej samej nazwie jak 

poprzedni. 

- zał. Nr 4 zadania inwestycyjne roczne, wiersz 4 kolumna 6 dochody własne 16 382 zł, w 

kolumnie 7 kredyty i pożyczki 13 618 zł (zamiast kwoty 30 000 zł), i w podsumowaniu  

kredyty i pożyczki 447 000 zł. 

 

Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński – odczytał uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej na 2017 rok.  

Opinia była pozytywna. 

 

Radny Borowiec –  zapytał o zał. 11 wypoczynek dla dzieci z rodzin w których występuje 

problem alkoholowy w tym roku ograniczone do 5 000 zł, w ubiegłym roku było 10 000 zł 

dlaczego. 

Dopłata do 1 km drogi 80 tys. zł,  zapis nie został zmieniony. 

Przewodniczący komisji Alkoholowej Pan Edmund Wykrota –  wyjaśnił ograniczenie kwoty 

na wypoczynek dzieci do 5 tys. zł. Budżet Komisji Alkoholowej w tym roku jest 50 000 zł,    

a w ubiegłym roku było  65 000 zł. 

Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik – odnośnie zapisu dopłaty do 1 km odśnieżania drogi 

tłumaczyłam, że jest to zakres. Jest to kwota ogólna na odśnieżanie 85 000 zł a  nie za 

odśnieżanie 1 km drogi. 



22 

 

 

Radny Czerwiński – wniosek formalny o głosowanie imienne nad uchwałą budżetową. 

Przewodnicząca Rady – musi być jawne i będzie  jawne. Nie rozumiem dlaczego miałoby być 

to imienne. Nie można tak.  Ale pomimo to proszę o przegłosowanie wniosku radnego 

Czerwińskiego. 

Rada Gminy nie poparła wniosku  ( za – 4,  przeciw – 10 / 14 obecnych) 

 

Innych wniosków do uchwały budżetowej nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Łączna na 2017 rok. 

 

Uchwała  Nr XXVIII/140/ 2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01. 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

(za – 10,  przeciw – 4, wstrzymało się 0/14) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Ad 11  f) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 

położonej w miejscowości Kamionki Gmina Łączna. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – wobec tego prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała  Nr XXVIII/141/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01.2017r. 

Została przyjęta jednogłośnie 

( za – 13/13 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

Ad 11  g) 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie nieruchomości 

położonej w miejscowości Podłazie Gmina Łączna. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady - wobec tego prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała  Nr XXVIII/142/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 24.01.2017r. 

Została przyjęta jednogłośnie 

( za – 14/14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 12. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. 

Przewodnicząca Rady – zapytała kto jest za przyjęciem protokołu. 

Protokół  Nr XXVI Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. został przyjęty większością 

głosów.  (za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 / 14) 

 

 

Ad 13. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady – stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany.  Zamykam 

XXVIII  posiedzenie Rady Gminy w Łącznej, dziękuję wszystkim za udział. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła               Sekretarz obrad                            Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                Ireneusz  Barański                                       Monika  Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


