
 

Protokół  Nr  XXIX/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  15 lutego 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  9,00  -  12,15 

 

Ad. 1 

Dnia  15 lutego 2017r. odbyło się kolejne  XXIX -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: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,  

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- 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 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- pracownik Urzędu Gminy p. Magdalena Redlica 

- niektórzy sołtysi gminy Łączna 

- Redaktorka Tygodnika Skarżyskiego 

  

W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych,  co stanowiło  

93 %  ustawowego składu Rady.   

Radny Jacek Śliwa – nieobecny usprawiedliwiony. 

Obrady  były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  2 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała  radnego Czesława Borowca ,  

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. 

Żadnych wniosków nie zgłoszono, wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący. 

Obowiązujący porządek obrad: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie 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) Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego 

b) Zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna 

c) Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Łączna 

d) Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w trybie bezprzetargowym 

e) Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku 

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2017r.  

i z dnia 24 stycznia 2017r. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Ad   4. 

Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami od dnia 24 stycznia 2017r. do dnia 15 lutego 

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 :  

25 stycznia – w spotkaniu z Wójtem Bliżyna i Skarżyska Kościelnego oraz Z-cą  Burmistrza 

Miasta i Gminy Suchedniów z przedstawicielem firmy Eko Energia p. Łukaszem Dziedzicem. 

Celem spotkania było przeanalizowanie propozycji kolejnej firmy, której zadaniem ma być 

przygotowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektów Parasolowych – w ramach 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Złożenie wniosku jest niezbędne do uzyskania dotacji 

na montaż urządzeń OZE. 

Planowany nabór wniosków to II kwartał 2017 r. 

26 stycznia – w spotkaniu z p. Podsiadło z Budromost Starachowice, 

                    - w spotkaniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach poświęconym 

funduszom unijnym, 

27 stycznia – w spotkaniu Wójtów Bliżyna i Skarżyska Kościelnego oraz Z-cą Burmistrza 

Miasta i Gminy Suchedniów w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru 

firmy, której zadaniem będzie przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Działania 1.3 

Odnawialne Źródła Energii. Firma CDM Solutions Szpyt Bogusław przedstawiła 

najkorzystniejszą ofertę dotyczącą opracowania pełnej dokumentacji łącznie 

z przeprowadzeniem spotkań z mieszkańcami a jednocześnie posiada największe 

doświadczenie w przygotowywaniu tego typu opracowań. 

                   -  w spotkaniu z przedstawicielami PGE Dystrybucja w Urzędzie Miasta 

Skarżysko-Kam. w sprawie planowanych dzierżaw lamp na gminnych słupach 

oświetleniowych, 

3 lutego – w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami samorządu terytorialnego w 

Starostwie Powiatowym w Kielcach gdzie zaprezentowano wszelkie możliwości zadbania o 

środowisko.  
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Dotacje na instalacje OZE, na wymianę kotłów i pieców na ekologiczne o wyższej 

sprawności, na przyłączenie się właścicieli domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej 

lub gazowej, na  zakupu i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, na modernizację 

indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację 

budynków –  to tylko część dostępnych instrumentów przygotowanych przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach, które spowodują, że świadomie i skutecznie zadbamy o 

środowisko. Konkretne działania będą wspomagane ciekawymi akcjami edukacji 

ekologiczno-przyrodniczej oraz zielonymi szkołami. Wszystkie możliwości przedstawili Piotr 

Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Gos, wiceprezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

4 lutego – w spotkaniu opłatkowym koła emerytów i rencistów w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Łącznej, 

8 lutego – w WFOSiGW w Kielcach spotkaniu z Prezesem p. A. Pałysem, 

               - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim oraz radną powiatu skarżyskiego p. 

Bogusławą Krawczyńską, 

               - w drugim spotkaniu w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kam. poświęconym dzierżawie 

lamp od PGE, 

10 lutego – w Starachowicach na spotkaniu z przedstawicielami PGE  w sprawie gospodarki 

oświetleniowej,  

               - posiedzeniu komisji gospodarczej, 

  

14 lutego - w konwencie wójtów w ŚUW,   

  

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. 

W postępowaniu konkursowym ustalono: 

 - w konkursie na realizacje zadania publicznego : „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”  

(ofert szt.1):  Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38,75 pkt)  

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze     z 

Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację     w wysokości 35 

tys. zł.  

W dniu 30.01.2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa 

energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna” w 

ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy termomodernizacji 4 budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Łączna: budynek Urzędu Gminy, budynek OSP, budynek 

Zespołu Szkół w Góździe oraz budynek po szkole podstawowej w Zagórzu przekazany pod 

działalność statutową Biblioteki. Całkowity koszt 1 187 415,28 zł, dofinansowanie 

915 671,39 zł. 

 

W dniu 13.02.2017 r. Gmina Łączna złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Bezpieczna 

Łączna – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeni 

publicznej” do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o 

dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.   
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Projekt obejmuje : 

- zmianę organizacji ruchu na starodrożu DK7 . Propozycja zmiany będzie polegać na 

likwidacji pasa wyłączonego i wprowadzenie tylko dwóch pasów ruchu po jednym w każdym 

kierunku podzielonych podwójną ciągłą (P-4), przerywanej tylko przy zjazdach do 

poszczególnych posesji. Planowana zmiana podyktowana jest obserwacjami i opiniami 

użytkowników ruchu jak również i mieszkańców. Obecna organizacja nie przynosi 

zamierzonego skutku,  

- utworzenie przejść dla pieszych w Łącznej (okolice sklepów, stacji paliw) i Kamionkach 

(okolice przedszkola i placu zabaw), 

-  budowa systemu monitoringu w centrum Gminy oraz działania informacyjno-promocyjne.  

Całkowity koszt 72 500,00 zł, kwota dotacji 58 000,00 zł.  

  

Ponadto w dniu 07.02.2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej złożyła wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie 

Łączna” do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”  w ramach 

naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 

I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru 

LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

Kwota dotacji 259 719,00 zł. 

  

Z ostatnich wniosków :  

- Wysłano pismo do GDDKiA oddział Kielce w sprawie wykonania chodnika   i przystanku w 

okolicach Starej Występy,  

- wpłynęła odpowiedź z KPP w sprawie przestawienia znaku teren zabudowany w Goździe, 

(policja opiniuje żeby znak przestawić tylko kilka metrów) , wystąpiono z ponowną prośbą do 

Starostwa o nową, zasugerowaną przez Urząd lokalizację znaku,  

- na bieżąco Urząd prowadzi postępowania administracyjne w sprawie określenia stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacje należności za w/w opłaty ( 16 

postępowań i 117 wystawionych tytułów wykonawczych ).  

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

 

Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o kilka informacji. 

Informacja nt. działania  3.1 OZE, czyli montaż instalacji u mieszkańców. 

Wczoraj na konwencie wójtów i burmistrzów była również mowa o tym. Podano kilka 

ważnych informacji. 

Planowany nabór wniosków na II kwartał br.  Maksymalny poziom dofinansowania jest 60 % 

netto, co będzie rzutować na ilość osób chętnych na montaż takich urządzeń.  40 % kosztów 

będzie musiał zapewnić każdy mieszkaniec. 

 Dofinansowanie obejmuje trzy urządzenia. 

1/ montaż baterii solarnych do podgrzewania wody 

2/ pompy ciepła do podgrzewania wody 

3/ zestawy fotowoltaiczne 

Gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Średnio gospodarstwo domowe zużywa energii 

około 3,5 kW,  ale będzie możliwość zamontowania urządzeń o większej mocy. 

Cały proces podzielony jest na III etapy. 

I  etap  -  informacja ogólna, złożenie wniosku w Urzędzie Gminy. Po zebraniu wniosków 

odbędą się spotkania z osobami zainteresowanymi. 

II etap  -  jest to wizyta specjalistów w konkretnych gospodarstwach i określenie jakie 

urządzenia i jakiej mocy powinny być zainstalowane  czyli tzw.  audyt energetyczny. 
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III etap  -  to złożenie wniosku aplikacyjnego. 

I  i  III etap  będzie sfinansowany przez gminę  ,  natomiast  II etap  finansuje  osoba fizyczna  

na podstawie faktury za wykonanie audytu energetycznego.  Wysokość tej opłaty  tj. ok. 100 

zł.  Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma CDM Solutions. 

Wysokość kwoty na te cele  na woj. świętokrzyskie  to  37 600 000,- zł.  

 

Odnośnie spotkania z przedstawicielami PGE w sprawie planowanych dzierżaw lamp 

oświetleniowych na gminnych słupach. 

Samorządowców bulwersuje fakt,  że PGE proponuje i żąda aby gminy wyraziły zgodę na 

dzierżawę słupów energetycznych.  Zjawili się dyrektorzy  ze Skarżyska i Lublina i proponują  

nie mniej niż 2,50 zł za słup oświetleniowy/ miesiąc. Mnożąc kwotę 2,50 zł x ilość słupów w 

gminie (670)  to daje kwotę około 1800 zł/ m-c  za dzierżawę słupów. 

Będziemy chcieli prowadzić negocjacje z PGE w tej sprawie,  ponieważ budzi to niemałe 

wątpliwości w chwili, kiedy budżety gmin są już przyjęte. 

 

Wójt Gminy poinformował też o możliwości uzyskania pomocy kredytowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymianę kotłów CO. Udzielane będą kredyty nie 

mniej niż 4 tys. zł , oprocentowanie 2,5 % w sakli roku, z możliwością umorzenia  części 

kredytu. 

 

Wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego  w sprawie budowy odcinka drogi do kościoła,  

nasz udział finansowy to  200 tys. zł. 

 

Jak poinformowała Kierownik GOPS,  zakupiono  20 szt. czujników czadu  i wytypowano już 

20 rodzin do zamontowania tych czujników. 

 

Odnośnie zmienionej ustawy o wycince drzew Pan Wójt poinformował, że ustawa wymaga 

abyśmy zajęli się i podjęli uchwałę o stawkach za wycinkę drzew.  Szczegółowo przybliżymy 

ten temat kiedyś na komisji. W ustawie zapisana jest stawka 500 zł/za 1 cm powyżej 130 cm 

obwodu pnia.  Rada Gminy będzie musiała podjąć uchwałę o stawkach, bo gdyby nie było 

uchwały rady gminy, właściciele będą musieli zapłacić duże kwoty, warto to rozważyć, 

dlatego przygotujemy informacje najistotniejsze do dyskusji na komisji. 

Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował. 

 

Ad   5  i  6. 

Pytania, wnioski, postulaty. 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Radny Czerwiński – jako Rada mieliśmy zająć stanowisko w sprawie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Mieliśmy to zrobić do 24 stycznia a mamy już 15 luty i nic się nie dzieje w tej 

sprawie.  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – termin mamy do końca lutego. Większość 

gmin nie przyjęła jeszcze tej uchwały. Dobra współpraca jest na zasadzie dwustronnej, a nie 

jednostronnej. Dla mnie ważniejsze jest to jak będziemy wyglądać wobec mieszkańców, a nie 

wobec Dyrektora ŚPN.  

Zależy mi na tym żeby mieszkańcy Klonowa widzieli, że gmina ma takie samo stanowisko 

jak stanowisko mieszkańców. To jest tylko opinia, a Park i tak zrobi to co ma zrobić. 

Radny Borowiec – jest problem z oświetleniem w Zaleziance gdzie 3 słupy nie świecą od 

zeszłego roku, problem był zgłaszany. Druga sprawa z oświetleniem w Zaleziance, raz w 

miesiącu się wyłącza, najczęściej w piątek,  sobotę i nie świeci. 
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Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka –  informacje, które są nam 

przekazywane od razu zgłaszane są do firmy konserwującej. Ponaglimy firmę, a jeśli chodzi o 

wyłączanie światła to nie ma żadnego działania ze strony Urzędu Gminy czy firmy, że ktoś 

podjeżdża i wyłącza żeby zaoszczędzić. 

Radny Borowiec – firma, która konserwuje oświetlenia powiedziała, że sprawdzą ale nie 

wiem czy to zrobili, bo dalej nie świeci. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – ponowimy informację i 

sprawdzimy, nie mam sygnałów że coś jest nie tak. 

Przewodnicząca Rady  – zapytała jak jest sprecyzowana umowa, jaki firma ma czas od 

momentu zgłoszenia awarii do usunięcia usterki i czy tak faktycznie jest. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – firma ma czas 48 godzin od 

chwili zgłoszenia i  w większości przypadków tak jest. 

Radny Litwiński – nie wiem czy dobrze zrozumiałem stwierdzenie pana Wójta, że 

poszczególne województwa negocjowały z Brukselą oddzielnie kwoty dofinansowania w 

sprawie OZE.  Wkład dofinansowania  60 % netto czyli 40 % po stronie beneficjenta,  plus 

100 % VAT-u. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – odpowiedział, tak. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – umowy na dofinansowanie trzeba dokładnie czytać. 

Okazuje się, że dostajemy 60 % dofinansowania mamy zapłacić VAT, a Urząd Skarbowy 

przysyła nam powiadomienie, że mamy zapłacić 19 % podatku od uzyskanego dochodu, 

czego w umowach nie podają. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – Pan Mecenas podaje nieprawdziwe informacje 

i wprowadza pan w błąd.  W umowie beneficjentem jest Gmina Łączna, a nie pan  x-ski. 

Mówimy o trwałości projektu 5 lat i tak naprawdę właścicielem urządzeń przez 5 lat jest 

Gmina Łączna. Wniosek składa gmina, podpisuje ze Świętokrzyskim Urzędem 

Marszałkowskim umowę na dofinansowanie na 5 lat i jest właścicielem tych urządzeń.  

Po upływie 5 lat sprzedaje urządzenia  panu  x-skiemu  za 1 zł.  

Inaczej przedstawia się historia z pomocowym dofinansowaniem z BOŚ Banku. Tam mamy 

dwie strony porozumienia: Kowalski i Bank i to Kowalski otrzymuje urządzenie i montuje. 

Radny Litwiński – czemu operujemy kwotami netto. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – kwota netto wynika z faktu, że zupełnie 

zmienia poziom pomocowy. W województwie lubelskim przeznaczono na to działanie 

400 mln zł przy dofinansowaniu 85 %, gdzie VAT jest kosztem kwalifikowanym. Tu jest 

inaczej, nie wiem dlaczego, nie posiadam takiej informacji. Nie zapowiedziano zwiększenia 

alokacji środków. Te działania dotyczą 3 urządzeń. Po drugie cena netto podawana dlatego, 

że VAT do tej pory był kosztem kwalifikowanym. Jedynie w PROW był niekwalifikowanym. 

Radny Litwiński –  wykonał krótkie wyliczenie: 2 urządzenia OZE  za 30 tys. zł  z tego 60 % 

to 18 tys. zł, do tego VAT to razem 6 600 zł. Czyli wychodzi 80 % po stronie beneficjenta. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński –  tak to jest problem dlatego wczoraj na 

spotkaniu wójtów, burmistrzów temat był mocno dyskutowany.  

Koszt 30 tys. zł za urządzenia jeśli dostanę 85 % gdzie VAT jest kwalifikowalny to 450 osób 

chętnych się znajdzie, bo każdego byłoby na to stać. Natomiast 60 % gdyby było z VAT-em 

to jeszcze poziom dofinansowania interesujący. Pan Wójt wyjaśnił zużycie energii przez 

przeciętne gospodarstwo domowe w sytuacji zamontowania fotowoltaiki. 

Może się zmniejszyć liczba osób zainteresowanych składaniem wniosków. 

Radny Osman – zapytał jaka firma w roku 2017 jest odpowiedzialna za serwisowanie 

oświetlenia na terenie gminy i jaki to koszt miesięczny. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – firma PTM z Suchedniowa, 

koszt 2 400 zł brutto/miesiąc. 
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Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – Pan Wójt powiedział, że przez 5 lat właścicielem 

urządzeń jest gmina, może jednak VAT-u da się uniknąć bo gmina jest VAT-owcem. To  

będzie zależało jaka umowa będzie zawarta między gminą a Urzędem Marszałkowskim. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – spróbujemy rozeznać temat, nie będę 

przekazywał niesprawdzonych informacji. 

Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty  – zadał pytanie dotyczące łąk w lesie. Ludzie 

dziedziczą po rodzicach, przodkach te działki nie wiedząc często do końca gdzie one się 

znajdują. Płacą podatki, czy nie można coś zrobić żeby te grunty sprzedać, oddać, żeby się 

pozbyć. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński –  do tej pory jedna osoba zwróciła się do gminy 

z propozycją sprzedaży, przekazania za 1 zł. Dopełniliśmy formalności, działka jest nasza.  

W poprzedniej kadencji temat był dyskutowany. W zapisach ustawy o lasach państwowych 

jest zapis, że lasy mogą dokonywać zamiany nieruchomości. Mamy takie działki, które 

przylegają do lasów państwowych. Gdyby te nieruchomości były własnością gminy to 

mogłyby stanowić inwestycyjną wartość. Jeśli działka w całości jest otoczona działkami 

należącymi do lasów państwowych,  właściciele niech przyjdą i powiedzą, że chcą oddać za 

złotówkę, a my to kupimy. Jeśli skupimy dostatecznie dużo działek będziemy mogli 

wymienić z lasami na inną działkę. Na chwilę obecną gmina nie dysponuje odpowiednią 

ilością działek żeby rozmawiać z lasami państwowymi w celu wymiany działek. Jeśli będzie 

oficjalne pismo do gminy od osoby fizycznej,  procedurę możemy uruchomić.  Proszę o tym 

poinformować swoich mieszkańców. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik –   mamy wyrazić opinię o granicach Parku. Należy 

zwrócić uwagę, jeżeli będzie ustalona granica, a ktoś będzie miał działkę na terenie parku, to 

jest zwolniony z podatku od tej działki  a oprócz tego  w ciągu 2 lub 3 lat może zażądać 

wykupienia tej nieruchomości przez administratora  Parku Narodowego. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – na naszym terenie granice są już 

ustalone i się nie zmieniają. Będziemy uchwalać program nie granice, granice są niezmienne. 

Przewodnicząca Rady  – odnośnie działek w lesie i właścicieli wiem, że są osoby, które nie są 

właścicielami, a płacą podatek. Pewna pani była w urzędzie i interweniowała w tej sprawie, a 

w dalszym ciągu płaci chociaż nie jest spadkobiercą ani właścicielem. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – musi się okazać dokumentem, że jest 

posiadaczem tylko jednej działki. Jeśli nie ma tytułu, to nie można obciążać kogoś podatkiem. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – w nakazie płatniczym podany jest środek 

odwoławczy, trzeba go użyć i z tego tytułu nie płacić. 

Radny Borowiec – uczestniczyłem kiedyś w spotkaniu lasów prywatnych. Mamy około 320 

ha lasów prywatnych, łąki Osieczno mają około 500 właścicieli działek o powierzchni   

od 0,5 ha -  1 ha. Był uproszczony plan gospodarowania lasami prywatnymi, gdzie było 

powiedziane, że można tam budować nawet osiedle.  Jeśli ludzie  chcieliby sprzedać za 1 zł 

żeby się pozbyć, to gmina  mogłaby kupować, bo w przyszłości to może być bardzo 

atrakcyjne miejsce. Jako Rada mieliśmy zająć stanowisko w sprawie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego.  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – nie mogę podejmować żadnych kroków bez 

zgody państwa,  w sprawie zakupu tych nieruchomości. To musi być na piśmie wystąpienie 

właściciela do gminy  i wtedy uruchomimy procedurę. Jest to działanie idące w kierunku 

otwierania możliwości gminie i jestem jak najbardziej za tym. 

Radny Osman –  670 słupów, od których będziemy musieli płacić 2,50 zł to słupy, które stoją 

też przy drogach powiatowych. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – to są wszystkie słupy. 
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Radny Januchta – odnośnie działek leśnych,  czy nie możemy odwrócić procedury, część 

ludzi pewnie by się chciała pozbyć działek ale nie mają świadomości jak to zrobić. Może 

poinformować tych ludzi żeby  wystąpili z takim wnioskiem do gminy. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – informacja na tablicy ogłoszeń albo sołtysi 

muszą poinformować mieszkańców sołectwa. 

Radny Borowiec – 2,50 zł podatku dla PGE, te słupy stoją na działkach prywatnych, Ci ludzie 

nie mają nic za to płacone. Może mieszkańcy powinni się upomnieć się o zapłatę za 

dzierżawę miejsca tych słupów,  te pieniądze zebrać miejscowościami i przekazać gminie na 

oświetlenie. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – konstrukcja trochę wątpliwa. Być może 

gdybyśmy dzisiaj podjęli kroki żeby wyrwać od PGE pieniądze, odniosło by to skutek ale 

odwrotny, że zamiast opłaty 2,50 zł mogą podnieść opłatę do 10,50 zł. Wątpię żeby 

mieszkaniec przeznaczył gminie np. ten 1 tys. zł rekompensaty za słup na działce prywatnej, 

gdzie w ustawie o samorządzie gminnym jest napisane że to gmina odpowiada za oświetlenie 

placów, ulic. Negocjacje będą trwać, opłata może być mniejsza, jednak w innych 

województwach kwoty sięgają nawet 7 zł. Na terenie Polski jest kilka spółek energetycznych 

i mają prawo do ustalania własnych stawek. Jeżeli chcemy prowadzić uczciwą politykę z PGE 

i na odwrót,  musimy zrobić jedną stawkę dla wszystkich. 

Radny Borowiec – mieszkaniec nigdy nie wziąłby 1 tys. zł za dzierżawę słupa. 

Radna Odrzywolska – pytanie do Pana Mecenasa o wyjaśnienie prawne służebności przesyłu. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – Zakłady Energetyczne proponują określoną kwotę 

żeby słup został. Jeśli ktoś się nie zgadza z wyceną, a są to symboliczne kwoty, trzeba iść z 

pozwem do sądu i można się upomnieć kilka lat wstecz. Prawnicy nie chcą brać takich spraw, 

ponieważ są to symboliczne kwoty, minimalne, a zakłady energetyczne mają służby 

prawnicze wyszkolone w tym zakresie. Kwota 2,50 zł to jest dzierżawa za słup pod lampę. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – PGE podzielone zostało na kilka spółek, jeśli 

my jako odbiorcy energii odbieramy tej energii więcej to więcej wpływa im pieniędzy z tytułu 

energii przesyłu. PGE prowadzi praktyki monopolistyczne. Natomiast jeśli słupów jest 

więcej, my dowieszamy lampy, to mamy być za to  karani skoro to działanie prowadzi do 

wpływania większych pieniędzy do PGE. 

Przewodnicząca Rady  – skierowała informację dla radnych i sołtysów o zakupienie skrzynek 

pocztowych aby zaproszenia i materiały  na sesję mogły być bez problemu dostarczane. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady   ogłosiła 20 minut przerwy. 

 

Ad   7 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – uchwała określa sieć szkolnictwa 

podstawowego do roku 2019.  Zał. 2 określa wykaz i sieci obwodów gimnazjów do roku 

2019. Zał. 3 określa sieć podstawówek po roku 2019 wraz z ich obwodami. W naszym 

przypadku obwody nie są zmieniane tylko są przepisane.  

Dużo kontrowersji budzi zapis w § 2 pkt. 3 gimnazjum zakończy działalność z dniem  

31 sierpnia 2017 roku. W przepisach przejściowych w przepisach prawa oświatowego jest 

taki zapis, że za dzień zakończenia gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia, który uznaje się 

za dzień włączenia gimnazjum do 8-letniej Szkoły Podstawowej.  

Projekt uchwały był korygowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, a w dniu 9 lutego 

Kuratorium wydało komunikat aby nie ujmować w projekcie uchwały pewnego zapisu, który 

powinien znaleźć się w uchwale właściwej. W związku z tym komunikatem skreślamy § 4,  
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a § 5 staje się § 4. Na przełomie marca będą podejmowane uchwały ostateczne w sprawie 

sieci. Radni wykreślili sobie § 4 z uchwał.  

Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty  – po Komisji Społecznej dostałem parę telefonów 

od mieszkańców z Klonowa. Chciałbym żeby było jasno wyjaśnione czy będzie zapewniony 

dowóz dzieci z Klonowa do szkoły w Łącznej, czy zgodnie z obwodem tylko do Gozdu. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek –  po 2011r. obwód Szkoły Podstawowej w Klonowie 

został przypisany do Gozdu i tak jest teraz. Rodzice zapisywali dzieci do Łącznej nie do 

Gozdu. Dzieci z VI klasy z Klonowa uczęszczające do Łącznej będą w Łącznej w VII klasie. 

Ale wraz z nową siecią szkół, chcę aby pojawiły się dzieci w szkole w Goździe od  

I klasy Szkoły Podstawowej do klasy VIII.  Dzieci, które obecnie uczą się w szkole w 

Łącznej,  ukończą naukę w  Łącznej. 

Przewodnicząca Rady  – powinni, ale jeśli rodzice zapiszą dzieci do Łącznej to co wtedy z 

transportem. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – rodzice mają takie prawo, jeśli zapiszą do szkoły w  

Łącznej to autobus będzie dowoził te dzieci, bo czy to do Gozdu czy do Łącznej to Klonów 

jest obrębem ponad 4 km więc transport jest obowiązkowy. Od 2019 roku gmina będzie dążyć 

do tego żeby dzieci zapisywać do szkół zgodnie z obwodem i żeby tylko jeden autobus 

powyżej 4 km dowoził dzieci. Etapy nauczania rozpoczęte w Łącznej skończą w Łącznej ale 

nowe etapy edukacji rozpoczynane powinny być obwodowo, ze względu na dobro dzieci. 

Radny Borowiec – zrozumiałem, że autobus z Klonowa będzie dowoził dzieci do Łącznej,            

na jakiej podstawie prawnej będzie ten dowóz. A wobec tego z innych miejscowości. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – gmina ma ustawowy zakaz dowożenia poza 

obrębem gminy natomiast na terenie gminy dowóz tylko miejscowości oddalonych  ponad  4 

km od placówki.  

Radny Chaba – czy dzieci z Występy będą dowożone. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – nie, będziemy od tego odstępować. Będziemy 

ogłaszać przetarg tylko na jeden autobus szkolny. 

Przewodnicząca Rady  – dowóz zgodnie z ustawą powyżej 4 km dzieci gimnazjalne, a 

powyżej 3 km nauczanie początkowe. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – jeśli chodzi o nauczanie początkowe nic się nie 

zmieniło, przepisy przejściowe mówią o VII   i  VIII klasie. 

Radny Kałuziński – to jest wyjątek dla Klonowa, co zrobi gmina dla dzieci z Zaskala jeśli 

rodzice zapiszą je do Gozdu i będzie też powyżej 4 km. Czy te dzieci będą  też dowożone. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – jeżeli będzie taki przypadek to będą dowożone  bo    

i tak będziemy wozić dzieci z Zagórza,  bo jest powyżej 4 km. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – to jest treść uchwały, która określa obręb. 

Kwestia dowozów  nie ma nic wspólnego z treścią tej uchwały. Możemy temat dowozów 

dyskutować natomiast nie ma to wpływu na treść uchwały. 

Innych głosów nie było. 

Przewodnicząca Rady   – poprosiła o przegłosowanie uchwały z wykreślonym § 4 . 

 

Uchwała  Nr  XXIX/143/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r 

została przyjęta jednogłośnie 

 (za   –  14 / 14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad   7 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łączna. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek –  w 2011 roku uchwalana była uchwała, w której 

rodzice ponosili opłatę za dzieci do 6 roku życia, korzystające z przedszkola, punktów 

przedszkolnych od  6 do 10 godziny ponadprogramowej. Od stycznia 2017 roku ustawa 

wprowadziła ograniczenia. Dla 6-latków jest naliczana subwencja, a na dzieci w wieku 2,5 - 5 

lat, rodzice ponoszą koszty w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę. Jest to maksymalna 

opłata poza podstawą programową. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o dopłaty za dożywianie, 

są to kompetencje Dyrektora . Dyrektor  zarządzeniem ustala wysokość dopłat za dożywianie 

dzieci. 

Radny Osman – kto określa w jakich godzinach pracuje przedszkole. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek –  określa Dyrektor placówki. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady   – poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała  Nr  XXIX/144/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r 

została przyjęta jednogłośnie 

(za   –  14 / 14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   7 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna. 

Radny Osman – czy był wypracowany wniosek w sprawie tej uchwały na Komisji 

Gospodarczej. 

Radny Nyga –  komisja była za tym aby przyjąć uchwałę, głosowania nie było. 

Radny Borowiec – zapytał czy audyt był zlecony przez Urząd Gminy czy Zakład Gospodarki 

Komunalnej. 

Wójt Gminy    –   odpowiedział, że przez ZGK. 

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego  Przewodnicząca Rady    poprosiła o  

przegłosowanie uchwały. 

Uchwała  Nr  XXIX/145/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r 

została przyjęta większością głosów 

(za   –  7, przeciw -  4, wstrzymał się - 3  / 14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   7 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w trybie bezprzetargowym. 

Przewodnicząca  Rady  – dlaczego nie ma Pani Dyrektor GBP, czy Pan Wójt zabierze głos w 

tej sprawie. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – Pani Dyrektor jest na urlopie, głos w tej 

sprawie zabierze Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka. 
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Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – uchwała normuje sytuację żeby 

GBP mogła dysponować majątkiem,  żeby miała pełne prawo na czas dłuższy do 

dysponowania gruntem, który dostała w zarząd. 

Radny Osman – zapytał Pana Mecenasa czym się różni użytkowanie wieczyste, a trwałe 

zarządzanie nieruchomością,  bo według mnie GBP  powinna to mieć w trwałym zarządzaniu  

a nie w użytkowaniu wieczystym. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik –  użytkowanie wieczyste pozwala GBP pobierać 

czynsz za dzierżawę  i nie będzie musiała tych pieniędzy odprowadzać do gminy.  

Przekazanie w trwały zarząd, kiedy  RIO przyjeżdża na kontrolę, mówi że statut GBP 

wyraźnie wskazuje co GBP może robić. Dlatego należy to oddać w użytkowanie wieczyste. 

Oprócz trwałego zarządzania, użytkowania wieczystego jest jeszcze trzecia forma 

przekazanie nieodpłatne czyli zmiana właściciela. Jeśli jednostka zmieni swoje zadania 

statutowe to użytkowanie wieczyste zostanie cofnięte. 

Radny Osman – trwałe zarządzanie, czego GBP nie może robić. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik –  nie może pobierać czynszu, nie mogłaby 

wydzierżawiać. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – są następujące formy funkcjonowania 

własności jeśli chodzi o ustawę o samorządzie gminnym.  

Każda gmina posiada jednostki organizacyjne,  ale biblioteki czyli jednostki kultury podlegają 

ustawie o działalności kulturalnej. NSA w wyrokach określił, że przekazanie w zarząd nie 

stanowi formy prawnej przekazania, w której jednostka kultury mogłaby mieć problemy 

natury takiej, że wszystkie wpływy z tytułu użytkowania i korzystania z danego obiektu 

musiałaby przekazać do gminy bo to gmina jest właścicielem. To że Biblioteka będzie 

użytkować ten obiekt nie znaczy, że gmina nie będzie miała możliwości wpływania na 

decyzje.  Ale wpływy z działalności np. wynajęcia sali będzie czerpać jednostka kultury.  

W rozstrzygnięciu RIO mówi wyraźnie: inne uregulowanie prawne w sensie majątkowym 

stanowiłoby podstawę do wnoszenia spraw do sądu o to, że gmina chce umniejszyć wpływy 

jednostki kultury. 

Radny Osman – gdyby było oddanie w trwałe zarządzanie,  pieniądze z użytkowania 

przekazywane byłyby dla gminy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński –  tak, gmina musiałaby wziąć te wpływy do siebie.  

W  propozycji uchwały wpływy podlegają normalnemu rozliczeniu ale gmina nie brałaby ich 

do siebie. Takie rozwiązanie daje przewagę jednostkom kultury w sięganiu po zewnętrzne 

środki, unijne, dofinansowania, itd.  ale GBP powinna mieć tytuł prawny i to jest główny cel. 

Dajemy tytuł prawny naszej jednostce kultury do dysponowania terenem. Daje to większe 

możliwości. Rada Gminy może kolejną uchwałą cofnąć własność. GBP jest jednostką kultury 

w świetle ustawy, czym innym jest jednostka organizacyjna GOPS czy ZGK. 

Radny Kałuziński – czy działka pod Kafejką to jest osobna działka czy całość terenu. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka –  całość. 

Radny Kałuziński – czyli po przekazaniu w wieczyste użytkowanie dla GBP , czynsz z 

Kafejki będzie wpływał do  GBP,  jaka to jest kwota. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – tak, po przekazaniu działki czynsz idzie do 

biblioteki. 

Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek –  nie pamiętam  ale chyba  ponad 200 zł/m-c 

Radny Borowiec – czy na tej działce będzie kiedyś można wybudować Urząd Gminy jak 

zajdzie taka potrzeba, czy jest możliwość powrotu tej działki z powrotem do gminy. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – ona jest gminy, bo Urząd jest właścicielem, oddajemy 

tylko w użytkowanie wieczyste ale jest własnością Urzędu Gminy. 

 



12 

 

Wiceprzewodniczący Rady p. Wisowaty  – jakiekolwiek prace na działce robić będzie 

biblioteka czy Gmina. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik   –  biblioteka. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na tym terenie, nie przewidują innych budynków np. lokali użytkowych. 

Tylko budynki pod kulturę,  zgodnie z wolą mieszkańców gminy. 

Radna Żaczek  –  kto z Panią Pękowską będzie podpisywał umowę na dzierżawę. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  – Biblioteka.  

Były dyskusje nad kwestią czy powinna funkcjonować na terenie Gminy Łączna jedna czy 

dwie jednostki kultury. Czy rozdzielić bibliotekę od centrum kultury. Problem polegał na 

zmianie schematu i budżetu, bo trzeba pokazać środki na funkcjonowanie centrum kultury 

czyli osobny etat, budżet, który gmina powinna wydzielić na nową jednostkę. Idąc tropem 

analizy ekonomicznej pozostaliśmy przy formule, w której powiększyliśmy zakres 

funkcjonowania działania GBP. Pozostała jedna grupa osób: Dyrektor plus pracownicy ale 

zasięgiem działań mają obejmować większy zakres czyli to co związane jest z działalnością 

kulturalną na terenie gminy. Nie mamy w tej sytuacji dwóch jednostek tylko jedną. 

Czy mamy to dalej tak zostawić czy rozgraniczyć. Jeśli zmienimy to trzeba wydzielić osobny 

budżet. Czym innym jest budżet GBP, a czymś innym budżet biblioteki która ma 

funkcjonować jako obiekt kultury. Nie możemy dzisiaj mówić tak, pozostaje to naszą 

własnością, nie dajemy pieniędzy ale nasze wymagania nie zmieniają się. Nie da się tego 

zrobić, wystarczy spojrzeć na budżety gmin ościennych, wszędzie są dwie jednostki. 

Radny Osman – GOK funkcjonuje od 2015 roku, budżet kiedy funkcjonowała biblioteka był 

90 tys. zł, a kultury przy tym budżecie nie brakowało. Przy mniejszym budżecie, kulturalne 

działania były prowadzone, więcej nawet w oparciu o szkoły. Uważam, że te tereny nie 

powinny  być oddawane w użytkowanie wieczyste. Budżet jest wystarczający. Uważam, że 

powinno to być nadal  pod zarządem gminy. 

Radny Chaba – czy Dyrektor GBP  ustalając czynsz jest samodzielna w tej kwestii. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński –  stawki ustala gmina. 

Radny Czerwiński – GBP była dofinansowywana przez zewnętrzne środki. Na moją wiedzę 

był okres karencji żeby GBP nie pobierała opłat za wynajęcie pomieszczeń, czy ten okres 5 

lat karencji już  minął. 

Przewodnicząca Rady  – chodzi o to czy Pani Dyrektor może pobierać opłatę za wynajęcie 

sali.  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – czy minął okres 5 lat  nie pamiętam.  

Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek – jeżeli opłaty są pobierane to pobiera 

biblioteka, my nie mamy wiedzy na ten temat. 

Przewodnicząca Rady  – wobec tego biblioteka powinna się rozliczać z gminą. 

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński – kwestia związana z dzierżawą gruntu pod 

kafejkę,  od początku pobiera Urząd. 

Przewodnicząca Rady  – mówimy o działalności tego budynku, biblioteka działa od 2015 

roku, przez okres 5 lat nie można pobierać opłat za działalność. 

 

Ponieważ jest dużo jest wątpliwości  w tej sprawie, ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie głos zabrał  Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński . 

Kontynuując trwałość projektu obowiązuje od 2015 roku , wynosi ona 7 lat czyli do roku 

2022. Okres trwałości projektu nie dotyczy spraw finansowych. Trwałość projektu to fakt, że 

nie możemy zmienić przeznaczenia tego budynku np. z  użytkowania w celach kultury  

na Urząd Gminy. Wybudowaliśmy budynek na cele kultury jako budynek kultury. Jednostki 

kultury mogą pobierać opłaty za wynajem sali.  
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Przygotowując tą uchwałę mieliśmy na celu to, że chcemy sięgać po kolejne zewnętrzne 

fundusze i wykonywać prace na tym terenie. Osoba prawna składająca wniosek musi wykazać 

się tytułem prawnym i dlatego  została podjęta decyzja o przygotowaniu projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady   – szkoda że nie ma Pani Dyrektor GBP, która mogłaby odpowiedzieć 

na ewentualne pytania. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – obecność Pani Dyrektor nic by nie zmieniła. 

Radny Osman – chciałbym zaznaczyć, że podczas jednej z sesji zostałem poinformowany o 

tym, że jesteśmy w budynku sfinansowanym przez środki unijne i jakiekolwiek działania 

komercyjne nie mogą być prowadzone. Wszyscy są zdezorientowani ale wiemy, że pieniądze 

są pobierane. Chciałbym rzetelnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego, czy z inwestycji 

która jest finansowana przez środki unijne,  mogą być prowadzone zajęcia za które pobierane 

są pieniądze od osób z terenu gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady  p.Andrzej Wisowaty – ponieważ mamy dużo niejasności, złożył 

wniosek formalny o odłożenie uchwały, spotkanie na komisji,  przedyskutowanie tematu  

przy  obecności Pani Dyrektor GBP. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek –  sprostowała wcześniejszą odpowiedź o 

wysokość czynszu najmu od kafejki Pani Pękowskiej,  jest to  615 zł brutto/miesiąc. 

Przewodnicząca  Rady  – prosiła o przegłosowanie wniosku formalnego 

Wiceprzewodniczącego Rady  o odłożenie tej uchwały na kolejną sesję. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie. ( za – 14 / 14 ) 

W związku z tym   uchwała nie była głosowana. 

 

 

Ad   7 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2018 roku. 

Przewodnicząca Rady  -  otworzyła dyskusję na temat funduszu sołeckiego. 

Radny Osman – zapytał czy sołtysi z terenu gminy zajmowali swoje stanowisko co do 

funduszu sołeckiego. 

Przewodnicząca  Rady  – dzisiaj jest sesja i każdy z sołtysów dostał  zaproszenie na sesję.  

Na sali jest obecnych trzech sołtysów. Nie było spotkań dotyczących tej uchwały. Po to  jest 

sesja żeby się w tej sprawie wypowiedzieć. 

Radny Osman – zgłosił uwagę żeby w przyszłości przed sesją, na której podejmowana będzie 

taka uchwały zrobić komisję i zaprosić sołtysów aby z nimi to przedyskutować. 

Przewodnicząca  Rady   – każdy z sołtysów został poinformowany o dzisiejszej sesji i dostał 

projekt uchwały. 

Radny Borowiec  –  powinno być spotkanie z sołtysami, czy są zainteresowani funduszem 

sołeckim, wtedy mielibyśmy jasny obraz, czy dać na sołectwa czy nie. Jest fundusz wójta 

przyznawany  a fundusz sołecki w naszej gminie ciężko uzyskać. Miały być robione duże 

inwestycje, których nie było. W zeszłym roku bardzo małe pieniądze przeznaczone zostały na 

inwestycje.  Fundusz sołecki powinien być. Nie musiałaby straż OSP występować żeby na 

Podłaziu zrobić plac zabaw,  czy na Kamionkach siłownię. Same sołectwa mogłyby sobie z 

tym poradzić zrobić.  

Poza tym  30 % zwrot  funduszu sołeckiego. Mamy czas do końca marca żeby podjąć 

decyzję. 

Złożył formalny wniosek o odroczenie głosowania, żeby był czas na przedyskutowanie. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – ustawa przewiduje rezerwę Wójta na 

niespodziewane wydatki najczęściej w drugim półroczu.  
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Wracając do sołtysów, czym się różni spotkanie z sołtysami od  dzisiejszej sesji.  Sesja jest 

takim spotkaniem gdzie każdy sołtys ma prawo i obowiązek być i dyskutować po to żeby 

przedyskutować uchwałę, dzisiaj wszyscy mają prawo wypowiedzi. 

Radny Borowiec – jest czas do końca marca żeby to przedyskutować, zobaczyć czy sołtysi są 

tym zainteresowani. 

Radny Osman – sesja jest o 9 rano, po to robimy komisje popołudniu, żeby każdy pracujący 

mógł uczestniczyć kiedy skończy pracę i podyskutować. Powinniśmy dać szansę wypowiedzi 

sołtysom. Być może sołtysi pracują dlatego ich dziś nie ma. Powinniśmy się spotkać na 

Komisji Gospodarczej lub Społecznej z sołtysami. Jeżeli jest możliwość uzyskania pieniędzy 

zewnętrznych w kwocie do 60 % to czemu nie skorzystać. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  –  poprawił radnego , że  40 %. 

Radny Osman – trzeba sprawdzić ile w danym sołectwie jest mieszkańców i ile przypadałoby 

tych pieniędzy. Mamy czas do końca marca wiec dajmy sobie ten czas. Chciałbym się spotkać 

z sołtysami i porozmawiać. 

Przewodnicząca Rady   – tak samo jak radnego tak i sołtysa obowiązuje obecność na sesji. 

Radny Litwiński – nie mieszajmy dwóch różnych rzeczy, dofinansowanie z LGD do placu 

zabaw  czy siłowni zewnętrznej nie pociąga za sobą żadnych kosztów finansowych, 

inwestycja realizowana jest w oparciu tylko i wyłącznie o środki zewnętrzne. 

Radny Januchta – fundusz sołecki jest to nazwa ogólna ale jest to sprawa indywidualna 

sołectw. W ubiegłym roku poświęciłem dużo czasu na rozmowy ze swoją radą sołecką i 

sołtysem żeby wypracować wniosek co byśmy mogli zrobić w ramach funduszu sołeckiego. 

Nie wszystkie sołectwa chcą tego funduszu. Myślę, że gdyby jakiś pomysł nam się urodził w 

tym roku, z takim wnioskiem byśmy wystąpili. Czy mój sołtys przyjdzie na takie spotkanie -

nie wiem. 

Radny Osman –  przypomniał radnemu Januchcie , że fundusze sołeckie można łączyć i 

wtedy większe inwestycje zrobić. 

Przewodnicząca  Rady   – fundusze sołeckie można łączyć ale  czy rada sołecka z pana 

sołectwa pozwoliłaby żeby fundusz poszedł na Osełków, bo tam są większe potrzeby niż na 

Podzagnańszczu. Wzbudziłoby to ogromne kontrowersje. 

Radny Osman – sołectwa, sąsiadujące ze sobą mogłyby dojść do porozumienia. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie wniosku radnego Borowca o odroczenie 

w czasie tej uchwały i konsultacje z sołtysami. 

W wyniku głosowania wniosek nie przeszedł.   (za – 4,   przeciw  - 10 / 14 ) 

Wobec tego  Przewodnicząca Rady  – przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały w 

sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku. 

 

Uchwała  Nr  XXIX/146/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r 

została przyjęta większością głosów 

(za   –  10,  przeciw -  4  / 14 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   8. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2017r. 

Przewodnicząca Rady -  zapytała czy są jakieś wnioski czy wątpliwości do tego protokołu. 

Radny Borowiec – miał zamiar złożyć odrębne zdanie do protokołu,  ale po chwili 

zastanowienia wycofał swój wniosek. 

Innych uwag do tego protokołu nie zgłoszono. 

Przewodnicząca  Rady  – przeprowadziła głosowanie za przyjęciem protokołu. 
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Protokół  Nr XXVII/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2017 roku 

Został przyjęty większością głosów  ( za – 10, przeciw – 3, wstrzymał się – 1 / 14) 

 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. 

Radny Osman – prosił o poprawienie mojej  wypowiedzi  na str. 19  dotyczącej pisma Pana 

Pedryca  o słowa :  „pismo zostało odnalezione przez Pana Krzysztofa Pedryca”. 

Na końcu tej wypowiedzi  podałem numer pisma i prosiłem o załączenie tego pisma do 

protokołu z 24 stycznia 2017 roku. 

Radny Januchta – czy to pismo to była odpowiedź Urzędu na pismo Pana Pedryca. 

Radny Osman  –  tak. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca  Rady  – przeprowadziła głosowanie za przyjęciem protokołu. 

Protokół  Nr XXVIII/2017  z  posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017 roku 

Został przyjęty większością głosów  ( za – 10, przeciw – 4  / 14 ) 

 

 

Ad   9. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady – stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany.   

Zamykam XXIX  posiedzenie Rady Gminy w Łącznej, dziękuję wszystkim za udział. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła                 Sekretarz obrad                            Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                  Czesław  Borowiec                                      Monika  Pająk 

 

 


