
 

Protokół  Nr  XXX/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia 31 marca 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  8,30  -  11,20 

 

Ad. 1 

Dnia  31 marca 2017r. odbyło się kolejne  XXX -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 Skarżysko-Kamienna p. Jerzy Żmijewski 

- Członek Zarządu Powiatu p. Bogusława Krawczyńska   

- Dyrektor Biura LGD „Wokół Łysej Góry” p. Lucyna Micek 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,  

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Dyrektor GBP w Łącznej p. Magdalena  Kowalik 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz 

- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Klaudia 

Kubińska  

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- 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 12 radnych,  co stanowiło  

80 %  ustawowego składu Rady.   

Dwoje radnych , radny Artur Osman  i radna Jolanta Żaczek spóźnili się , dlatego w dalszej 

części obrad uczestniczyło już 14 radnych. 

Radny Czesław Borowiec – nieobecny nieusprawiedliwiony. 

Obrady  były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  2 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała  radnego Edwarda Chabę ,  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 do porządku obrad. 
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Żadnych wniosków nie zgłoszono, wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący. 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad.      

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Wystąpienie przedstawiciela  Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”  

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

wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.  

6. Pytania, wnioski, postulaty. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:   

a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego 

b) opinii projektu planu ochrony  Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

c) dotycząca zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017”. 

e) zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok 

f) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Kieleckiemu  

g) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Skarżyskiemu 

9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna  z dnia 15 lutego 2017r. 

10. Zakończenie obrad.    

 

Ad. 4 

Wystąpienie  Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” p. Lucyny 

Micek . 

 W kwietniu 2016 roku „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z 

Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

obszaru 7 gmin objętego jej działaniem: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, 

Suchedniów, Wąchock.  Umowa opiewa na kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie 

przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości, a pozostała część na 

rozwój społeczny naszych gmin. 

W 2016 roku Stowarzyszenie ogłosiło 3 nabory wniosków: 

 Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: 

Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej 

 Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: 

Przedsięwzięcia: I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej 

 Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: 

Przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze 

ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

Nabór wniosków prowadzony był w terminie: od 14 listopada do 13 grudnia 2016 r. 

W ramach Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej wpłynęło 19 

wniosków na łączną kwotę 1 520 000,00 zł. Jeden wniosek nie spełnił warunków zgodności z 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na 
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lata 2016-2022. 14 wniosków zostało wybranych do realizacji z tego 6 zmieściło się w limicie 

środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 480 000,00 zł. 

W ramach Przedsięwzięcia: I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej wpłynęły 32 wnioski na 

łączną kwotę 7 184 783,93 zł. Jeden wniosek nie spełnił warunków zgodności z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-

2022. 24 wnioski zostały wybrane do realizacji z tego 6 na łączną kwotę 1 199 146,90 zł 

zmieściło się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 1 200 

000,00 zł. 

W ramach Przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w 

tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym wpłynęły 

2 wnioski na łączną kwotę 142 387,00 zł. Wnioski zostały wybrane do realizacji i zmieściły 

się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 142 500,00 zł. 

W roku 2017 LGD ogłosiło 4 nabory wniosków: 

W terminie od 9 stycznia do 7 lutego 2017 roku prowadzony był nabór wniosków na operacje 

w ramach: Przedsięwzięcia I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach 

krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług 

lokalnych – w naborze nie wpłynął żaden wniosek. 

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 w terminie od 9 stycznia do 7 lutego 2017 wpłynęło 

7 wniosków na łączną kwotę  1 043 340,83 zł. 6 wniosków na łączną kwotę 978 805,57 zł 

zostało  wybranych do realizacji i wszystkie zmieściły się w limicie środków dostępnych w 

ramach przedmiotowego naboru tj. 980 000,00 zł. 

W terminie od 27 lutego do 28 marca 2017 r. prowadzony był nabór wniosków na operacje w 

ramach Przedsięwzięcia I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności 

społecznej przez mieszkańców obszaru LGD, limit środków dostępnych w ramach 

przedmiotowego naboru to 120 000,00 zł. Jednocześnie prowadzony był nabór w ramach 

Przedsięwzięcia I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, limit środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru to 

840 000,00 złotych. Wnioski są w trakcie oceny. 

Stowarzyszenie ogłosiło również informację o planowanych do realizacji operacjach 

własnych w ramach przedsięwzięć:  

 I.I.1. Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na obszarze LGD, 

 I.I.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie 

koncepcji marki LGD 

 I.III.2. Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru LGD 

Operacje te będą realizowane przez LGD jako operacje własne, ponieważ żaden podmiot 

uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosił 

LGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

 

W 2017 roku planowane są jeszcze nabory w ramach przedsięwzięć: 

 I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 720 000 zł) 

 I II.2. Rozwój działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 1 400 000 zł) 

 I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego 

(operacja własna - alokacja środków 50 000 zł) 

 I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (operacja 

własna - alokacja środków 50 000 zł) 

 I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i 

podmiotów sektora ekonomii społecznej) (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł) 
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oraz nabory na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: 

 

 I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów 

dziedzictwa lokalnego obszaru LGD (alokacja środków – 50 000 zł) 

 I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR (alokacja środków – 

60 000 zł) 

 I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, 

aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup 

defaworyzowanych (alokacja środków – 50 000 zł) 

 I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, 

szczególnie wobec grup defaworyzowanych (alokacja środków – 105 000 zł) 

 I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane 

(alokacja środków – 90 000 zł) 

Jakie działalności nie będą wspierane. 

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności 

gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność 

w kierunku: 

 działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach; 

 górnictwa i wydobywania; 

 działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie; 

 przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków; 

 wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

 produkcji  chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 

 produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych; 

 produkcji metali; 

 produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; 

 transport lotniczy i kolejowy; 

 gospodarki magazynowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać 

w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 

Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach 

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. 

Pani Dyrektor zakończyła, podziękowała i poprosiła o pytania. 

Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Pani Dyrektor LGD opuściła salę obrad. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od dnia 15 lutego 

2017r. do 31 marca 2017r. oraz z realizacji uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy               

p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

  

I.   Uczestniczyłem : 

16 lutego – w posiedzeniu LGD w Bielinach,   

20 lutego – w podpisaniu umowy stażowej w PUP ,                     

                 - wspólnie z pracownicami GOPS w montażu pierwszych czujników czadu na 

terenie naszej gminy,  

                 - w posiedzeniu Rady Powiatu Skarżyskiego, 

23 lutego – w posiedzeniu LGD w Bielinach,   
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1 marca – w spotkaniu z mieszkańcami Występy w sprawie drogi dojazdowej  do działek,  

7 marca – w rozprawie przed Sądem Okręgowym w Kielcach dot. firmy Sanitex, 

9 marca – w spotkaniu z przedstawicielem firmy CDM Solutions Szpyt  Bogusławem dot. 

realizacji projektu dofinansowań instalacji OZE, 

10 marca – w spotkaniu z przedstawicielami ZDP w Skarżysku Kam. w sprawie inwestycji 

drogowych, 

15 marca – w eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

17 marca – w podpisaniu umowy w PUP na jedno stanowisko w biurze obsługi Rady Gminy,            

                 - w Starostwie Powiatowym w spotkaniu w sprawie tras rowerowych, 

23 marca – w rozprawie przed Sądem Rejonowym w Kielcach z powództwa   Jacka 

Śladkowskiego, 

                 - w spotkaniu z członkami komisji urbanistyczno – architektonicznej, 

                 - w spotkaniu Wójtów Bliżyna i Skarżyska Kościelnego oraz  Burmistrzem Miasta 

i Gminy Suchedniów w sprawie wniosku aplikacyjnego do Działania 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

24 marca – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i przedstawicielami ZDP  w Skarżysku Kam. 

Przewodniczącą Rady Gminy Łączna oraz radną  Rady Powiatu Skarżyskiego Bogusławą 

Krawczyńską w sprawie wspólnej inwestycji drogowej dot. drogi powiatowej w kierunku 

Podłazia,  

27-28 marca – w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami gminy i przedstawicielem 

firmy CDM Solutions Szpyt Bogusławem dot. realizacji projektu dofinansowań instalacji 

OZE w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Spotkania odbyły się w Zagórzu , Czerwonej Górce, Goździe i w Zaleziance. 

Mieszkańcy Gminy Łączna będą mogli uzyskać dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, 

w celu obniżenia rachunków za energię. 

W tym celu prosimy wszystkich, którzy jeszcze są zainteresowani uzyskaniem dopłat do 

montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych 

o wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy, w  pok. nr 7 do dnia 14 kwietnia br. 

 

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika ZGK w Łącznej, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK  w Łącznej, 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Łącznej wybrany został Marek Walkowicz zamieszkały w Górnie Osiedlu.  

Umowa o pracę z poprzednim kierownikiem ZGK, zgodnie z art. 30 ust. 4 kodeksu pracy, 

rozwiązała się z upływem czasu, na który była zawarta, czyli z dniem 28 lutego 2017r.  

            Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne 

określone w ogłoszeniu. Kandydat posiada wyższe wykształcenie budowlane. 

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna utwierdziła Komisję, że posiada on wiedzę i 

umiejętności praktyczne w różnych specjalizacjach szeroko rozumianej branży wodno-

kanalizacyjnej, tożsame z zakresem działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Łącznej. 
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Wieloletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu ofert, kosztorysów i budżetu oraz 

prawa zamówień publicznych kandydat pragnie wykorzystać realizując zadania w ramach 

przydzielonego zakresu obowiązków na powierzonym w Zakładzie stanowisku pracy. 

Jego kandydatura może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań. 

- w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  i ustalenia jej 

regulaminu, 

- w sprawie regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu parasolowego  

z zakresu OZE, 

  

W październiku 2016r., w celu realizacji zamówienia : W formule zaprojektuj i wybuduj 

realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagnańszcze 

Gmina podpisała umowę z firmą  ELEKTROINSTALATOR z Bodzentyna.  

Po uzyskaniu wszelkich zezwoleń firma ta od 3 kwietnia br. rozpocznie montaż lamp i słupów 

oświetleniowych w Podzagnańszczu w kierunku Zaskala. 

 

W dniu 14.03.2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pracownia 

edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Łączna” w ramach 

Priorytetu V.2 Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Projekt dotyczy zakupu 

pomocy dydaktycznych i utworzenia pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz 

szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łącznej.  

Całkowity koszt 25 000 zł, dofinansowanie  20 000 zł. 

  

W dniu 27 marca br.  OSP w Łącznej otrzymała informację z biura LGD Wokół Łysej Góry 

w Bielinach , że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku na realizację operacji pt. 

„Utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie Łączna” uzyskał 67 punktów i 

mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków.  

Kwota dofinansowania ustalona na wnioskowanym poziomie : 259.719 zł 

  

W drugiej części dzisiejszego posiedzenia Rada podejmie uchwałę w sprawie opinii projektu 

planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  

Z informacji uzyskanych z pobliskich gmin wynika, że do tej pory pozytywną opinię 

uchwalili w w/w sprawie radni w Bodzentynie, natomiast Rady w Masłowie, Bielinach i 

Górnie negatywnie zaopiniowały propozycje Parku. 

  
W ostatnim okresie działania Gmina koncentruje się także na realizacji wcześniejszych 

uchwał podejmowanych przez Radę Gminy  m.in. : 

1.       Rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dot. kopalni „Bukowa Góra” w Zagórzu , zgodnie z Uchwałą nr XII/52/2015 z 30 września 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy 

Łączna. 

 2.       Rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dot. terenu w obrębie geodezyjnym Występa – teren obejmuje działki zgodnie z załącznikiem 

do uchwały XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łączna.  
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3.       Powołanie nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organ doradczy Wójta 

w sprawach zagospodarowania przestrzennego w której skład wchodzą specjaliści z dziedziny 

planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury. Komisja opiniuje projekty uchwał, 

zarządzeń, decyzji i innych dokumentów związanych z urbanistyka, planowaniem i 

zagospodarowaniem przestrzennym oraz architekturą. Komisja rozpatruje problemy z zakresu 

planowania przestrzennego oraz stanowi organ doradczy zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2017 

Wójta Gminy Łączna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. 

4.       Komunalizacja działek 235 i 236 obręb geodezyjny Jęgrzna zgodnie z decyzją 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2017r. stwierdzającą nabycie przez Gminę 

nieodpłatnie własności nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 

geodezyjny Jęgrzna gm. Łączna numerami 235 i 236. 

 

Z ostatnich wniosków :  

- w odpowiedzi na pismo Urzędu dot. poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 

0595T Klonów – Podemłynek ZDP w Skarżysku-Kam. potwierdził, że w 2017 roku wykona 

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, natomiast złoży wniosek w sprawie umieszczenia 

w budżecie na  2018 rok środków na projekt budowlany kompleksowego remontu tej drogi. 

  

- wpłynęła odpowiedź z GDDKiA w Kielcach dot. : 

* budowy chodnika w Starej Występie ( kopia pisma w załączniku do sprawozdania), 

* lokalizacji i budowy zatoki autobusowej w Starej Występie (pismo w załączeniu) 

Pan Wójt odczytał pisma. 

  

- wniosek Urzędu o ponowne przeanalizowanie negatywnej decyzji o zamontowanie lustra 

drogowego w Jęgrznej Wydział Komunikacji Starostwa w swoim protokole z wizji lokalnej 

podsumował w ten sposób: widoczność jest wystarczająca do bezpiecznego pokonania 

skrzyżowania. 

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

 

Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o  informacje w sprawie drogi dojazdowej do działek w 

Występie. 

Działka ta jest własnością gminy i służyła jako droga dojazdowa do pól. 

Przedstawiciele  EchoInvestment  zwrócili się z prośbą , o  przedyskutowanie włączenia do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej  czyli tej drogi. 

Zwróciliśmy się do mieszkańców, właścicieli nieruchomości przylegających do drogi  z 

pytaniem, czy wyrażą zgodę na to,  czy nie będzie to im przeszkadzało. Dałoby to szanse tym 

mieszkańcom uzyskanie dostępu do drogi.  

Mieszkańcy nie wyrazili na to zgody,  dlaczego tego nie wiem.   

 

Odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Państwa Kwiatkowskich, na 

mapie do tej uchwały,  znalazły się również działki osób fizycznych w większości 

mieszkańców Zalezianki  oraz jedna działka własność gminy. 

Chcemy zlecić wykonanie map dla fragmentu terenu na którym znajdują się działki prywatne  

oraz działka gminna. Kwota na opracowanie map to 3 600 zł brutto. 

 

Wójt Gminy zakończył  i podziękował. 
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Ad  6  i  7. 

Pytania, wnioski, postulaty. 

Przewodnicząca Rady   poprosiła o przedstawienie się  nowego Kierownika Zakładu 

Gospodarki Komunalnej p. Marka Walkowicza. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – przedstawił swoją osobę, wykształcenie, posiadane 

uprawnienia i doświadczenie zawodowe . Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej z 

dyplomem magistra inżyniera budownictwa. 

Następnie przedstawił zadania którymi chciałby się zająć oprócz bieżących zadań 

eksploatacyjnych jako Kierownik ZGK.  I tak: 

Sprawy związane z unowocześnieniem zakładu: 

1. Uporządkowanie dokumentacji technicznej sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

2. Przygotowanie odpowiedzi na audyt autorstwa p. Jacka Wiatrowskiego oraz 

wprowadzenie procedur wynikających z audytu. 

3. Przygotowanie analizy stosunku produkcji wody do sprzedaży na podstawie danych o 

produkcji wody z wodomierzy głównych oraz o sprzedaży na podstawie faktur. 

4. Analiza kwartalnego zużycia wody przez odbiorców indywidualnych i 

instytucjonalnych. 

5. Zmniejszenie strat wody poprzez poszukiwanie i usuwanie awarii nieujawnionych. 

6. Poszukiwanie możliwości uzyskania środków unijnych na monitoring sieci 

sanitarnych i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zapytał Kierownika ZGK  w jakim czasie planuje Pan 

załatwić wszystkie uwagi, uchybienia wykazane w audycie ZGK przez audytora. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – na dzień dzisiejszy zrobiłem przegląd wszystkich 

obiektów, ujęcia, zbiorniki itd. Zrobiłem zdjęcia, ściągnąłem procedury, które trzeba teraz 

dostosować do ZGK. Maksymalnie w ciągu 2-3 miesięcy odpowiem na audyt.  

Z odczytu zrobiłem arkusz kalkulacyjny zużycia wody np. odbiorcy którzy zużywają do 1m3 

wody na miesiąc,  lub znacząco duże zużycie wody, bo tam może być awaria.  

Kolejnym działaniem jest zmniejszenie strat wody i poszukiwanie nieujawnionych awarii. 

Najprostszy sposób wykrycia takich awarii to odczyt wodomierza w godz. od 1 do 4 w nocy 

kiedy ludzie śpią i wodomierz powinien stać. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie możliwości uzyskania środków unijnych na monitoring sieci 

sanitarnych i obiektów wodno-kanalizacyjnych. Na razie nie ma naboru ale będziemy to 

monitorować.  

W międzyczasie 3 obiekty, które można by wcześniej zrobić: pompownia P4, zbiornik na 

Jamnie, gdzie można częściowo zamontować monitoring i ewentualnie Czerwona Górka.  

Na Czerwonej Górce mamy zrobiony monitoring przez inną firmę trzeba tylko przejąć 

sygnały i doprowadzić je przez internet do ZGK.  

Mam prośbę do sołtysów i radnych  aby upominali mieszkańców żeby odpady, które nie 

powinny znaleźć się w kanalizacji np. chusteczki nawilżające dla dzieci nie były wyrzucane 

do kanalizacji. Dodatkowo wywiesimy komunikaty z tą informacją na tablicach ogłoszeń. 

Rozbudujemy stronę internetową zakładu. 

Reasumując monitoring się sprawdza, wydatki na ten cel się zwracają ponieważ jest szybszy 

czas reakcji na awarie. 

Sołtys Wykrota  – pan Walkowicz robił niedawno projekt wodociągu w Podzagnańszczu , czy 

jako ZGK z wykonawstwem sobie Pan poradzi. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – musi być konkurs ofert i jeżeli wygram  konkurs 

ofert jako ZGK, na pewno sobie poradzę. 
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Radny Nyga – Gmina Łączna to nie są Wodociągi Kieleckie, nie mamy takich funduszy jak 

tam, a na to wszystko potrzebne są pieniądze. Gdyby były pieniądze każdy by to zrobił. 

Zbiornik na Jamnie jest do wymiany i tymi rzeczami trzeba się zająć, a nie monitoringiem. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – pierwsze metody do zbadania to mierzenie wody, 

odczyty nocne dopiero później plany monitoringu. 

Radny Litwiński – z całego serca życzę powodzenia Kierownikowi ZGK.  

Mam pytanie do Starosty Powiatu Skarżyskiego,  od 3-4 tygodni odcinek 20 metrów za 

Kościołem w stronę Podłazia jest bardzo uszkodzony, wręcz nieprzejezdny. Nocą może tam 

dojść do tragedii. Kilkakrotnie monitowałem to w Starostwie,  jednak do dnia dzisiejszego nie 

jest to zrobione. 

Radna Żaczek –  prosiła o naprawę barierki na starodrożu siódemki, o prace porządkowe przy 

drogach  tj. czyszczenie rowów  o  poprawę drogi do zalewu. 

Do Pana Starosty  -  o uporządkowanie drogi z Łącznej do zjazdu Zalezianka. 

Radny Osman –  zgłosił problem na drodze od krzyżówki na Zagórze w stronę Zaskala, 

popękana droga, prawie się rozpadła. 

Radny Januchta – zgłosił przegląd drogi powiatowej w kierunku  Zaskala, od Podzagnańszcza 

do Zaskala gdzie są duże ubytki asfaltu. 

Radny Nyga – skierował prośbę do Pana Starosty informując, że droga powiatowa od starej 

siódemki do Jęgrznej w kierunku Psar  jest zniszczona, są duże ubytki  i należy ją poprawić.  

Zapytał Pana Starostę o kontakt z Ukrainą i umowę podpisaną w poprzedniej kadencji przez 

Zarząd.  

Radny skierował pytanie do Wójta Gminy o byłych kierowników ZGK  Pana Gizę i 

Śladkowskiego , jakie koszty gmina poniosła z tytułu ich zwolnień i odpraw. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedział radnemu Nydze,  odnośnie Pana 

Grzegorza Gizy kierownika ZGK w kadencji 2006-2010 sąd na jednej z rozpraw 

zaproponował ugodę. Koszt ugody to 1-miesięczne odszkodowanie w wysokości 5 200zł. 

Jeśli chodzi o Pana Jacka Śladkowskiego na ostatniej rozprawie sądowej 24 marca br. sąd 

zaproponował ugodę, na którą nie wyraziłem zgody, bo konsekwencje tej ugody  to                

3-miesięczna odprawa. Próba wyłudzenia takiej kwoty od ZGK jest głęboko niemoralna. 

Swoje stanowisko przedstawiłem oficjalnie w sądzie, jaka będzie decyzja nie wiem.  

Jeśli będzie negatywna odpowiedź dla ZGK  to się odwołamy. Gdyby to była osoba, która 

pracowała długo w naszej gminie i czymś się wykazała można byłoby przemyśleć ugodę i 

odprawę. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski – podziękował za zaproszenie na sesję 

Rady Gminy.  

Wszystkie uwagi spisałem. Jesteśmy po przeglądzie dróg z Zarządem Dróg Powiatowych 

oraz po przetargu na usuwanie skutków zimy. Wykonawcą jest firma pana Czesława 

Krogulca z Ostojowa. Będziemy wnioskować żeby na terenie gminy Łączna zaczął 

wykonywanie prac i usuwanie ubytków wcześniej.  

Trzy tygodnie temu podpisałem umowę z powiatem kieleckim na partycypację w kosztach 

przebudowy mostu na drodze Klonów-Brzezinki.  

Potwierdzam to o czym pisze ZDP, że na 2018 rok do projektu budżetu zostanie 

wprowadzone zadanie pt. dokumentacja przebudowy drogi od  E-7  do Klonowa tj. około 7 

km.  

Uzgodnienia na drogę do Kościoła, z panią Przewodniczącą i Wójtem Gminy będą do 

akceptacji Zarządu Powiatu po uchwale udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

skarżyskiemu. Daje to nam możliwość ogłoszenia procedury przetargowej na przebudowę tej 

drogi wraz z odwodnieniem. Należy uporządkować stan prawny drogi, ponieważ chodnik 

wzdłuż drogi do kościoła leży na gruntach prywatnych. Aktualnie zlecone są pomiary 

geodezyjne, które trzeba wykonać żeby chodnik leżał na gruntach ZDP.  
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Na wniosek Radnej Powiatu Skarżyskiego p. Bogusławy Krawczyńskiej mamy 

zabezpieczone w budżecie dodatkowo ok. 50 000 zł na odszkodowania dla mieszkańców za 

przekazane po podziałach grunty pod chodnik.  Mam prośbę do właścicieli aby wyrazili na to 

zgodę.  

Mieliśmy wykonać tą drogę z rondem niestety to bardzo kosztowne, nie mamy tyle pieniędzy. 

Uzgodniona jest dokumentacja na przebudowę drogi w Zaleziance aż do Belna. Mamy czas 

na realizację do 2018r. i będziemy się starać pozyskać środki z zewnątrz na realizację tego 

zadania.  

Zrobiliśmy część drogi na Występie, i trzeba to dokończyć. Mieliśmy wybór czy kończymy 

Występę czy robimy Zaleziankę, doszliśmy do wniosku, że Zalezianka jest pilniejsza. 

Znajduje się tam szkoła, dzieci i młodzież chodzą tą drogą, dlatego  musimy patrzeć na 

bezpieczeństwo dzieci.  

Mamy uzgodnioną również dokumentację na chodnik na Podzagnańszczu. Jeśli udałoby się 

zbycie kilku nieruchomości, które są własnością powiatu, to środki ze sprzedaży majątku 

przeznaczylibyśmy na budowę chodnika w Podzagnańszczu wspólnie z gminą. 

Radny Osman – zapytał jaki jest koszt budowy chodnika w Podzagnańszczu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński –  o ile pamiętam jest to kwota 1 100 tys. zł razem z 

remontem nawierzchni drogi. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski – jeśli udałoby się sprzedać nieruchomości 

powiatowe, przystąpilibyśmy do tego zadania. Należy zlikwidować rów przydrożny i iść przy 

ogrodzeniach ale część ogrodzeń jest w pasie drogowym.  

Jeśli zostawimy nienaruszone ogrodzenia chodnik trzeba będzie budować przy jezdni.  

Po uzgodnieniach z Wójtem zdecydowaliśmy się na chodnik od końca asfaltu, ale jak 

naruszymy asfalt przy tym natężeniu ruchu, to trzeba będzie go odtworzyć.  

W przyszłym roku planowana jest realizacja  drogi na Zaleziance ze środków zewnętrznych i 

z naszych, być może wspólnych.  

W roku 2018 należy zrobić dokumentację na przebudowę drogi do Klonowa od starej E-7. 

Przez kolejne lata musimy robić to elementami bo to jest ponad 7 km. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o kierunkach naboru do szkół ponadgimnazjalnych.  

Zgodnie z nową reformą licea ogólnokształcące będą 4-letnie, a technikum zmienia się na 

szkołę branżową 5-letnią. 

Sytuacja finansowa Powiatu jaką zastałem po poprzednikach, na budżet  80 mln zł -  60 mln 

zł  to kredyty wraz z odsetkami. Nie było szans na to aby takie kredyty spłacać, dlatego Rada 

Powiatu  podjęła decyzję o wykupieniu długu obligacjami co pozwoliło na to, że dziś mamy  

2,5 - 3 mln zł.  środków przeznaczonych tylko na inwestycje.  Mając tak mało,  zrobiliśmy tak 

dużo ale to dzięki temu , że mamy dobrą współpracę z radami gmin,  z Urzędem 

Marszałkowskim i ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. 

Przeprowadzimy przebudowę, adaptację budynku szkoły  III Liceum w Skarżysku na dom 

pomocy społecznej,  w którym będzie 30 miejsc stacjonarnych oraz  30 miejsc pobytu 

dziennego dla mieszkańców powiatu. 

Będzie też dom dla somatycznie chorych. 

Kończąc Pan Starosta podziękował za zaproszenie na niedzielę na imprezę do naszej gminy 

ale z przyczyn rodzinnych nie będzie mógł przybyć.  

Poinformował, że dziś chciałby niedługo opuścić nasze obrady ze względu  na inne pilne 

obowiązki służbowe.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – mam prośbę do Pana Starosty odnośnie remontów 

cząstkowych dróg powiatowych, żeby zmienić tradycję i rozpocząć remonty w pierwszej 

kolejności od Łącznej, ponieważ stan dróg w paru miejscach jest tragiczny. 
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Radny Osman – zadał pytanie czy jest brana pod uwagę ewentualność budowy na 

Podzagnańszczu tylko chodnika, czy to będzie kompletna inwestycja z drogą. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski – odpowiedział, że w tym tkwi problem, 

ponieważ przy tym obciążeniu tej drogi przez samochody jeżdżące z Bukowej Góry, jest 

obawa że po 2 latach ta droga może się zepsuć całkowicie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – jeśli Bukowa Góra przestanie funkcjonować i wozić to 

nie będzie problemu. Rozważaliśmy z Dyrektorem Czyżem rozwiązanie, że krawężnik zostaje 

zamocowany i wybudowany przy drodze natomiast ubytki uzupełnione masą bitumiczną. 

Takie rozwiązania mogą być brane pod uwagę ale należy zwrócić uwagę w jakiej wysokości 

pójdą przetargi w powiecie  na drogi. 

Radny  Nyga – ponowił pytanie do Pana Starosty o kontakt i współpracę z Ukrainą. 

Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski – do dnia dzisiejszego nie dostałem i nie 

widziałem dokumentu o zasadach współpracy, o wymianie kulturalnej czy sportowej, tego nie 

ma. Prawdopodobnie było to porozumienie dla celów propagandowych. 

Pan Starosta złożył życzenia świąteczne od Zarządu Powiatu, przeprosił że nie może być na 

dalszej części obrad i opuścił salę. 

Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu Staroście za udział w sesji Rady Gminy Łączna. 

Radna Odrzywolska – prosiła o poprawienie  ubytków na starodrożu siódemki w 

miejscowości Gózd,  oraz  o ponowny przegląd oświetlenia w miejscowości Gózd, bo w 

dalszym ciągu są usterki na oświetleniu. 

Radny Chaba – każda inwestycja na terenie gminy cieszy, jednak część drogi na Występie za 

rok będzie w takim stanie jak poprzednio. Przyjeżdża ciężarówka wysypuje suchy asfalt i 

ugniata ale to wystarcza na tydzień, później znowu powstają doły. Ta droga ulegnie 

całkowitemu zniszczeniu. Proszę aby ten problem poruszyć na sesji powiatu. 

Odnośnie drogi na Starej Występie i pana, który się nie zgodził na budowę drogi to problem 

jest  już nieaktualny, bo rozmawiałem z synem, który obiecał mi , że przekona tatę do zgody. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – chodziło nie o budowę drogi tylko o to, że w planie 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu, który jest własnością Echa Investment,  będzie 

również wpisana zmiana dotycząca przeznaczenia gruntu, który dzisiaj użytkowany jest jako 

droga.  Będzie zapis, że tam ma być droga. Mam nadzieję, że właściciele gruntu zrozumieli o 

co chodzi. Poszły już uzgodnienia do wielu instytucji, jeśli właściciele wyraziliby wcześniej 

zgodę to nie byłoby problemu. Ale można to naprawić w niedługiej perspektywie czasu, bo 

możemy przystąpić np. do zmiany planu zagospodarowania dla całej Występy. 

Radny Wisowaty – zwrócił uwagę na ubytki na drodze osiedlowej koło bloku,  

i drodze koło cmentarza.  

Odcinek drogi  od p. Krzyk -  do p. Majcherczyka czy projekt na przebudowę tej drogi, 

łącznie z drogą Podłazie już jest. Chciałbym aby ten odcinek drogi był zrobiony przy 

przebudowie drogi Podłazie do kościoła. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – ten odcinek drogi Kamionki to nie jest droga gminna , 

tylko odcinek pasa drogowego drogi powiatowej należący do ZDP wpisany w ewidencji 

gruntu. Nie ma projektu budowy tej drogi, jest to kawałek drogi ślepej. Ta sprawa była 

dyskutowana z ZDP  i jeśli okaże się , że będą  jakiekolwiek oszczędności to wykonamy 

naprawę tej drogi. Skoro będą prowadzone regulacje prawne i geodezyjne pasa drogowego,  

to dobrze byłoby aby cała długość odcinka chodnika znalazła się  w pasie drogowym  i przy 

tej okazji można go wyprostować.  

Radny Śliwa – informacja dotycząca PKPS-u , zakończono wydawanie paczek 

żywnościowych. Prosił o skromne podziękowanie w formie dyplomów  dla GOPS-u   i  dla 

pań, które wydawały żywność. 
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Radny Kałuziński – pytanie do Wójta lub Kierownika Technicznego dotyczące przejścia dla 

pieszych w Łącznej koło sklepów, na jakim etapie jest realizacja. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – złożyliśmy wniosek o środki 

zewnętrzne na ten cel, jeśli nie dostaniemy dofinansowania zrobimy to z własnych pieniędzy. 

Radny Osman – przypomniał o trudnościach na przejściu dla pieszych w Łącznej , po deszczu 

tworzy się kałuża, zwracałem już uwagę na to ale nic się nie dzieje w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady – zadała pytanie odnośnie drogi Osełków–Stawik, okres gwarancyjny 

na tą drogę został przedłużony do czerwca, czy zostanie naprawiona.  

Prosiła też o uporządkowanie drogi od ZGK do p. Nicponia. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – zgodnie z pismem wykonawcy 

drogi o przedłużenie gwarancji, czekamy na reakcję,  na naprawę.   Jeśli usterki nie zostaną 

usunięte wynajmiemy firmę zewnętrzną, która to zrobi i uregulujemy płatność z pieniędzy, 

które zostają z funduszu gwarancyjnego. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady   ogłosiła 15 minut przerwę. 

 

Ad.  8  a) 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – na sesji 15 lutego 2017r. podjęta została uchwała w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Po tej czynności uchwała została skierowana do Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty, oraz do trzech centrali związkowych. Kurator  w dniu 7 marca przesłał nam swoją 

pozytywną opinię i teraz podejmujemy tę samą uchwałę niezmienioną w treści natomiast w 

tytule uchwała nie zawiera słowa „projekt”. 

Radny Śliwa – miejscowość Klonów należy obwodem do szkoły w Goździe, czy rodzice 

mogą zapisać dziecko do szkoły w Łącznej. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – obwód się nie zmienia, a rodzice mają prawo 

zapisywać dzieci gdzie chcą. 

Radny Chaba – zadał pytanie czy dowóz dzieci nie ulegnie zmianie od września. Czy dzieci z 

Występy będą dowożone do Łącznej jeśli rodzic zapisze dziecko do szkoły w Łącznej zamiast 

do Gozdu. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – odpowiedział, że od września dowóz dzieci nie 

zmienia się. Dopiero jak wygaśnie gimnazjum będziemy dyskutować na temat dowozów 

uczniów. Klonów będzie zawsze dowożony bo jest poza strefą. 

Innych pytań nie zgłoszono . 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXX/147/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

Została podjęta  jednogłośnie   

(za – 13/ 13  1 radny nieobecny,  1 radny zwolniony) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.  8 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. 

Żadnych pytań do uchwały  nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła  o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXX/148/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

Została podjęta  jednogłośnie   

(za – 13/ 13 obecnych  1 radny nieobecny,  1 radny zwolniony) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.  8 c) 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich 

pobierania. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXX/149/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

Została podjęta  jednogłośnie   

(za – 13/ 13 obecnych / 1 radny nieobecny,  1 radny zwolniony) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.  8 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017”. 

Sołtys Wykrota – sołtysi mają często do czynienia z bezdomnymi zwierzętami, często jest to 

sobota , niedziela czy inne świąteczne dni, do kogo się zwrócić wtedy.  Trzeba coś z tym 

zrobić miałem taki przypadek, proszę to uregulować, wystarczy podać telefon na który można 

zadzwonić żeby psa do schroniska zabrali. 

Innych  pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXX/150/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

Została podjęta  jednogłośnie   

(za – 13/ 13 obecnych / 1 radny nieobecny,  1 radny zwolniony) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.  8 e)  

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

Żadnych pytań do uchwały  nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o poprawienie w podstawie prawnej dziennika ustaw, ustawy 

o finansach publicznych.  Radni  nanieśli sobie poprawkę. 

Następnie prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXX/151/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

została podjęta  jednogłośnie   

(za – 13/ 13 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.  8 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – podobnie jak w poprzedniej uchwale, prosiła o poprawienie  

podstawy prawnej dziennika ustaw, ustawy o finansach publicznych.  Radni  nanieśli sobie 

poprawkę,  a następnie prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXX/152/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

została podjęta większością głosów  

( za – 12,  przeciw- 0,  wstrzymał się -1 / 13 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.  8  g) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – podobnie jak w poprzedniej uchwale, prosiła o poprawienie  

podstawy prawnej dziennika ustaw, ustawy o finansach publicznych.  Radni  nanieśli sobie 

poprawkę,  a następnie prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXX/153/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

została podjęta jednogłośnie  

(  za – 13 / 13 obecnych ) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  9. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017r. 

Protokół  Nr XXIX/2017 z posiedzenia  Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017r.  

został przyjęty bez uwag, większością głosów. ( za – 11,  wstrzymał się – 2 / 13 obecnych) 

 

 

Ad  10. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany,  podziękowała 

wszystkim  za udział  i zamknęła XXX-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. 

 
 

 

 

Protokół sporządziła                  Sekretarz obrad                           Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                     Edward  Chaba                                       Monika  Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 


