
 

Protokół  Nr  XXXI/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  29 maja 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  9,00  -  11,30 

 

Ad  1. 

Dnia 29 maja 2017r. odbyło się kolejne XXXI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. 

Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy  p. 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 

- Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz 

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

- 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 13 radnych, co stanowiło   

87 % ustawowego składu Rady Gminy. 

Radny Tomasz Czerwiński spóźnił się kilka minut, dlatego w dalszej części obrad 

uczestniczyło  już 14 radnych. 

Radna Jolanta Żaczek – nieobecna usprawiedliwiona. 

Obrady były prawomocne. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Jacka Januchtę, 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. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zaproponował dodanie  punktu 8  f) podjęcie uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4  w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. 

Temat był przedstawiony i dyskutowany na komisjach połączonych,  chodzi o wyrażenie 

zgody na przekształcenie nieruchomości należącej do państwa Piwowarczyków. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – prosiła o  przegłosowanie wniosku  Pana Wójta aby wprowadzić w 

punkcie 8 f)  podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4  w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie.  ( za – 13/13 obecnych radnych) 

Przewodnicząca Rady – poprosiła następnie o  przegłosowanie porządku obrad w całości, z 

uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 

Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie. (za – 13/13 radnych) 

 

Obowiązujący porządek obrad: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

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

wniosków i uchwał z poprzednich sesji. 

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 

6. Pytania, wnioski, postulaty. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) dotycząca zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna” 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łączna 

c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r. 

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

e) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad  4. 

Sprawozdanie z  działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z 

realizacji uchwał Rady Gminy  od dnia 31 marca 2017r. do dnia 29 maja 2017r. złożył Wójt 

Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   I tak: 

I.       Uczestniczyłem : 

11 kwietnia – w spotkaniu z mediami zorganizowanym przez Starostwo        

Powiatowe w Skarżysku Kam.    

12 kwietnia – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Budromost Starachowice  

w sprawie realizacji zadań drogowych w naszej gminie,  

19 kwietnia – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i Komendantem  

Powiatowym Policji w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu pogotowia ruchu 

drogowego dla Policji oraz współpracy przy realizacji przez Onkologiczną  Lecznicę 

Kolejową SP ZOZ programów profilaktycznych w dziedzinie  onkologii, 

21 kwietnia – w odbiorze zadania „Budowa oświetlenia drogowego  

w miejscowości Podzagnańszcze” 
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24-25 kwietnia – w szkoleniu obronnym wójtów organizowanym przez WBiZK ŚUW w 

Kielcach, 

26 kwietnia – w spotkaniu z przedstawicielem firmy Budromost Starachowice  

w sprawie realizacji zadań drogowych w naszej gminie,  

27 kwietnia – w podpisaniu umów na zorganizowanie robót publicznych, 

Zatrudnienie znalazło 9 osób bezrobotnych.  Od dnia 8 maja wykonują już pierwsze prace 

porządkowe  na terenie gminy. 

9 maja  – w spotkaniu z sołtysem Klonowa w sprawie budowy drogi,  

              - w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock w sprawie OZE, 

              - w spotkaniu z przedstawicielami ZDP i A. Leżańską w sprawie  

wspólnej realizacji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, 

10 maja – w spotkaniu z Prezesem PCC Silicium, 

               - w spotkaniu z Wójtami Bliżyna i Skarżyska Kościelnego  w sprawie OZE 

11 maja – w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP , 

17 maja – w posiedzeniu ZMiG Regionu Świętokrzyskiego w Korytnicy, 

19 maja – w uroczystych obchodach jubileuszu XX-lecia Świętokrzyskiej Izby  

Rolniczej w Kielcach, 

22 maja – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Budromost Starachowice  odnośnie 

realizowanych inwestycji na terenie naszej gminy, 

24 maja – w kontroli Urzędu przez przedstawiciela KP PSP w Skarżysku  

Kamiennej pod kątem właściwego zabezpieczenia Urzędu zgodnie z przepisami p.poż,  

26 maja – w spotkaniu z władzami gmin Bliżyn i Skarżysko Kościelne oraz   

przedstawicielem firmy Szpyt w sprawie OZE, 

  

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie zmian norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łączna, 

- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna, 

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Łączna położonej 

w obrębie geodezyjnym Zalezianka i Czerwona Górka. Szczegóły w  BIP Urzędu. 

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 w kwietniu br. zakończyła montaż lamp i słupów 

oświetleniowych w miejscowości Podzagnańszcze w kierunku Zaskala oddając do użytku 

całą instalację. 

Koszt inwestycji: 63.900,00 zł brutto. 

W dniu 25 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa 

pomiędzy starostą kieleckim – Michałem Godowskim, wicestarostą skarżyskim – Arturem 

Berusem, wójtem gminy Masłów – Tomaszem Lato i wójtem gminy Łączna – Romualdem 

Kowalińskim. Umowa dotyczyła remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości 

Barcza na terenie gminy Masłów. Inwestycja niezwykle ważna zarówno dla mieszkańców 

Barczy jak i dla mieszkańców Klonowa. Mieszkańcy już od dawna czekali na realizację tej 

inwestycji. Parametry techniczne istniejącego mostu wykluczały możliwość przedłużenia tras 

linii autobusowych komunikacji zbiorowej do Klonowa nad czym mieszkańcy bardzo 

ubolewali.  Bez porozumienia z samorządami o wspólnej inwestycji nie byłoby możliwe 

samodzielne wykonanie tak kosztownego zadania.  

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 
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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 17 maja br. w Funduszu podpisano umowę na realizację w/w zadania. 

  
Z początkiem maja firma Budromost Starachowice rozpoczęła realizację zadania : 

1.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna 

- Zajamnie na długości 1,43884 km”. 

2.     Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m. 

      Zadania dotyczą: 

a.  przebudowy istniejącej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnię z 

betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem i niezbędnym remontem oraz z dostosowaniem 

przekroju poprzecznego na prostej i łukach do normatywnych spadków, 

b.  nowa konstrukcja na zniszczonych odcinkach drogi, na odcinku gdzie istniejąca droga 

jest polna oraz na poszerzeniu 

c.  nadanie normatywnych spadków poprzecznych, 

d.  umocnienie poboczy materiałem kamiennym, 

e.  poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi, 

f. renowację i odmulenie rowów otwartych oraz ich umocnienie brukiem na sucho lub 

faszyną 

g.  przebudowę zjazdów indywidualnych, 

h. wymiany części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi oraz budowa 

nowego przepustu. 

Roboty drogowe związane z przebudową drogi prowadzone będą w obrębie pasa 

drogowego. 

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest  przedmiarem robót i dokumentacją 

techniczną. 

 

Z ostatnich wniosków : 

- wniosek radnej Żaczek w sprawie naprawy barierek na starodrożu e7 ma być realizowany 

razem z naprawą chodników , w terminie do 30 maja br. 

- otrzymaliśmy odpowiedź dot. poprawy drogi od granicy powiatu skarżyskiego w kier. Belna   

wykonanie robót rozpoczęto od 12 kwietnia br. sukcesywnie, także w kierunku Szkoły 

Podstawowej w Zaleziance ( kopia pisma w załączeniu do sprawozdania), 

- wniosek radnego Osmana dot. likwidacji „wiecznej” kałuży przy przejściu dla pieszych w 

Łącznej przekazano do realizacji firmie Michał Dziedzic Zakład Remontowo Budowlany z 

Kielc i już zrealizowano, 

- protokół z komisji objazdowej przesłano w kwietniu br. do władz powiatu, 

  W dniu 18 maja br. ZDP udzielił stosownej odpowiedzi, jej treść w załączeniu. 

 

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  uzupełnił o pewne informacje punkt dotyczący 

spotkania z Wójtem Bliżyna i Skarżyska-Kościelnego w sprawie Odnawialnych Źródeł 

Energii (OZE). 
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Z terenu naszej gminy wpłynęło 102 deklaracje. W Gminie Bliżyn i Skarżysko-Kościelne po 

45 szt. złożonych deklaracji. Po ostatnim spotkaniu z przedstawicielem firmy 

przygotowującej wniosek, doszliśmy do wniosku, że po wstępnej ocenie parametrów, które 

trzeba spełnić żeby wniosek mógł być uwzględniony przez Urząd Marszałkowski będziemy 

musieli dołączyć do tych trzech gmin, jeszcze jedną gminę. Chodzi o uzyskanie minimalnych 

wielkości energetycznych jeśli chodzi o cały wniosek. Minimum to 0,5 MW  a maks. 2,0 MW 

z fotowoltaiki, baterii solarnych i pomp ciepła.  

Na ten moment Suchedniów się wycofał.  

W najbliższym czasie chcemy zdecydować i chcemy żeby poszły ogłoszenia, aby osoba z 

firmy już rozpoczęła wizyty u osób, które złożyły deklaracje. Nie zamykamy możliwości 

dalszego składania deklaracji przez mieszkańców gminy. Wszystkie informacje będziemy 

umieszczać na stronie internetowej ale też przekazywać informacje do sołtysów. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  odczytał dwa pisma: 

1/ pismo od Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące poprawy stanu technicznego nawierzchni 

drogi powiatowej nr 0307T na odcinku od granicy powiatu skarżyskiego do skrzyżowania  z 

drogą nr 0593T. 

2/ pismo z dnia 16 maja 2017r. Zarządu Dróg Powiatowych  dotyczące realizacji wniosków  

z komisji objazdowej dróg  Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2017r. 

Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował. 

 

W trakcie sprawozdania Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady ze względu na stan zdrowia 

opuściła salę obrad na kilkanaście minut, po czym wróciła. 

W czasie nieobecności Przewodniczącej Rady  obrady  prowadził Wiceprzewodniczący Rady 

Andrzej Wisowaty. 

 

Ad  5. 

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej. 

Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o pomocy społecznej art. 16 a. Gmina 

zobowiązana jest co roku od 2011 roku do sporządzenia takiej oceny zasobów pomocy 

społecznej. Zawarte w niej informacje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych. Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację 

demograficzną i społeczną. Na tej podstawie zanotowaliśmy minimalny spadek mieszkańców. 

Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz przezwyciężenia trudnych sytuacji, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Wykaz 

problemów społecznych wymaga wiele nakładów finansowych. Analiza danych w obszarze 

pomocy społecznej ukazuje także nakładanie się na siebie różnych problemów społecznych tj. 

bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm.  

Opracowanie to zostało sporządzone w oparciu o materiały będące w posiadaniu GOPS-u, 

dane udostępnione przez GUS, PUP, Urząd Gminy. Na szczeblu gminy pomoc społeczna 

kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

dążących do zaspokojenia potrzeb życiowych, integracji ze środowiskiem.  

Rok 2017 będzie kontynuacją realizacji zadań wynikających z ustaw, rozwiązywania 

problemów społecznych aby świadczona pomoc była efektywna. 

Kierownik GOPS zakończyła i podziękowała. 
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Przewodnicząca Rady , która już wróciła na obrady  poprosiła o pytania do Pani Kierownik  w 

sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Radny Borowiec – zapytał o sytuację rodziny Borowców z Podłazia. Umowa najmu 

mieszkania wygasła. Pan Odelski zażądał 1 500 zł/m-c. czynszu od rodziny. Oni nie zgodzili 

się na to i zamieszkali w swojej przybudówce w karygodnych warunkach, nie może tak być. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – rodzina Borowców mieszkała przez rok czasu u 

pana Odelskiego bezpłatnie. Teraz właściciel zwrócił się z pismem aby od każdej osoby 

zameldowanej pod tym adresem, pobierać 100 zł czynszu na miesiąc. Rodzina Borowców 

zwróciła się do GOPS-u,  my staraliśmy żeby znaleźć im coś zastępczego jednak nie 

zdecydowali się na przeprowadzkę.  Mieli zaczynać budowę domu na swojej posesji.  Pan 

Odelski do tej pory nie brał od nich pieniędzy za wynajem. 

Radny Podłazia p. Litwiński – jestem na bieżąco w kontakcie z tą rodziną.   W sobotę 

przeprowadzili się do przybudówki na swojej posesji. Były poszukiwania mieszkań ale nie 

pasowały.  Sugerowałem kontener po Panu Michcie, który stoi pusty ale nie zdecydowali się. 

Pytałem czy te warunki jakie mają będą wystarczające  aby zapewnić  minimum socjalne. 

Ojciec trójki dzieci odpowiedział że dadzą sobie radę.  Posesja państwa Żońców na Podłaziu 

też jest pusta, wymaga remontu ale nie ma spadkobierców i nie ma z kim rozmawiać na temat 

wynajmu czy sprzedaży. Termin wynajmu roczny upłynął już w listopadzie ub. roku, dlatego 

pan Odelski zażądał ekwiwalentu czynszowego od listopada i na to nie wyrazili zgody wobec 

czego wyprowadzili się. 

Radny Wisowaty – zapytał na jakim etapie jest budowa domu. 

Radny Litwiński – odpowiedział że w chwili obecnej na żadnym. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – poinformowała że rodzina nie ma jeszcze aktu 

własności działki. 

Radny Borowiec – 1-go czerwca mają wytyczać działkę pod budowę domu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  6 i 7. 

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

Radny Litwiński – informacja na temat drogi za Kościołem w stronę Podłazia. Od kilku 

miesięcy droga rozsypała się. Zarząd Powiatu miał się tym zająć sądziłem, że będzie to 

zrobione lub  jakiekolwiek działania będą w tym celu podjęte. Natomiast te kilka ubytków, 

które zostały zrobione na drodze w Podłaziu woła o pomstę do nieba. 

Radny Borowiec –   droga Zalezianka-Osieczno rozsypana.  

W czasie komisji objazdowej wynikła dyskusja i spór czy droga Występa od skrzyżowania  w 

dół do lasu jest to droga gminna, czy powiatowa.  Z tego co pamiętam Powiat mówił, że to  

droga powiatowa natomiast radni mówili, że gminna. Proszę o wyjaśnienie. 

Radny Chaba – w maju było spotkanie z Panią Leżańską w sprawie realizacji budowy dróg na 

terenie gminy przez Starostwo Powiatowe. Czy Pan Wójt może wyjaśnić bliżej o co chodziło. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – spotkanie dotyczyło realizacji dwóch inwestycji. 

1/ zaplanowana przebudowa drogi do Podłazia koło wiaduktu kolejowego 

2/ wniosek składany do Starosty i do Zarządu Dróg o uwzględnienie w budżecie na 2018r. 

pieniędzy na przebudowę drogi powiatowej Zalezianka w kierunku Belna. 

3/ Jest jeszcze trzecia inwestycja dotycząca dokończenia przebudowy drogi na Występie.  

Starosta na jednej z naszych sesji mówił o możliwościach finansowych Starostwa 

Powiatowego. Głównym powodem w ograniczeniach realizowanych inwestycji są właśnie 

kwestie finansowe. 
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Na tych inwestycjach kończą się propozycje dróg powiatowych na ten moment. 

Mamy wiele dróg do kapitalnego remontu m.in. odcinek w kierunku Psar, droga od starodroża 

siódemki do Urzędu Gminy, ale na chwilę obecną Starostwo nie będzie w stanie zrealizować 

tych inwestycji. Są powiaty gdzie kondycja finansowa jest dobra na tyle, że w ciągu jednego 

roku budżetowego 100 km drogi zostaje przebudowane albo wybudowane.  

Każdy z radnych jest zainteresowany swoim odcinkiem drogi jednak nie jesteśmy w stanie 

więcej wymóc na Starostwie Powiatowym. Stan dróg w gminie od 2006 roku zmienił się na 

pewno na lepsze.  Kwestia Podłazia to poważniejszy remont.  

Jeśli chodzi o Osieczno liczymy, że uda się to zrobić przy okazji wykonywania przez 

Budromost dwóch zaplanowanych inwestycji. Będzie taniej niż specjalnie ściągać firmę 

chcemy żeby to była naprawa przez wycięcie i zrobienie z podbudową tego odcinka drogi. 

Droga do Osieczna była ostatnio poważnie doprowadzona do stanu użytkowania poprzez 

wyrównanie, dowiezienie kruszywa i zagęszczenie. 

Radny Chaba – zwrócił się do Wójta Gminy, wiem że jako mieszkańca Zalezianki interesuje 

Pana bardziej droga w Zaleziance niż jakiekolwiek inne drogi ale droga na Występie ma 

szerokość 4 m i jest sytuacja, że spotykają się dwa samochody ciężarowe to się zdarza często. 

Zauważyłem to kiedy była I komunia dzieci w kościele na Występie.  Parking przed 

kościołem jest mały   dlatego około 300 samochodów parkowało po obydwóch stronach 

drogi, w związku z czym  droga powiatowa zrobiła się drogą jednokierunkową, autobus się 

nie mieścił żeby przejechać. Należy zrobić wszystko aby doprowadzić tą drogę do porządku. 

Kiedy robiliśmy objazd dróg wszyscy radni stwierdzili, że droga na Zaleziance jest w dużo 

lepszym stanie niż droga na Występie, która wymaga natychmiastowej przebudowy. Należy 

zrobić wszystko żeby tą drogę poszerzyć. Dzieci chodzą do szkoły czy do kościoła jezdnią 

czyli tym 4-metrowym pasem drogi,  to są kwestie bezpieczeństwa. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – należy zrozumieć uwarunkowania, każdy odcinek 

drogi i  każda droga jest potrzebna,  rację ma Pan Radny Chaba argumentując 

bezpieczeństwem dzieci, też jestem za tym.  Ale musimy brać pod uwagę kwestie 

finansowania budowy dróg. Czy budowę drogi lub odcinek drogi ma finansować sama gmina 

czy gmina z powiatem, czy jeszcze ktoś z zewnątrz.   

Jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe ma możliwość sięgnąć po pieniądze 

i otrzymać dofinansowanie  np. z Narodowego Funduszu Budowy Dróg,  to taka inwestycja 

idzie w pierwszej kolejności. Inwestycja drogi w Zaleziance będzie finansowana w oparciu o 

Narodowy Fundusz Przebudowy Dróg, środki z powiatu, środki z budżetu gmina Łączna, a 

może jeszcze Gminy Zagnańsk. To warunki finansowe zdecydowanie lepsze .  

Jeżeli zrezygnowalibyśmy z Zalezianki na rzecz Występy, to powiat będzie miał problemy ze 

znalezieniem pieniędzy na realizację tej inwestycji. Tam będzie poważna inżynieria, radny 

wnioskował o chodnik, a spadki poprzeczne i podłużne są takie, że potrzeba gruntownej 

przebudowy żeby były zabezpieczone cieki wodne i wjazdy na posesje. Zastanawialiśmy się 

czy powinniśmy jako powiat-gmina robić odcinek drogi od krzyżówki  Występa do Belna.  

Zaproponowałem Wójtowi z Zagnańska żeby też wziął w tym udział, bo wnioskował żeby ten 

odcinek drogi naprawić. Możemy skorzystać z dofinansowania z NFBD skąd mielibyśmy 

możliwość zrefundowania  50 % wartości inwestycji  a to zmienia całkowicie postać rzeczy.  

 

Rada Gminy jest organem decydującym. Żeby uzyskać takie dofinansowanie z NFBD  muszą 

być spełnione określone kryteria drogi. Droga przez Zaleziankę, Belno jest ważna bo łączy 

dwie gminy i dwa powiaty. Nie mówię, że droga w Występie nie jest ważna ale uroczystości 

kościelne są tylko w określone dni. 
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Radny Januchta – w związku z zakończeniem budowy oświetlenia drogi od Podzagnańszcza 

w kierunku Zaskala, w imieniu własnym, mieszkańców i użytkowników tej drogi 

podziękował  Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu Kierownikowi Wydziału Technicznego i 

Urzędowi Gminy za zaangażowanie oraz radnym za głosowanie za przesunięciem środków na 

ten cel. 

Radny Czerwiński – zadał trzy pytania. 

1/ na jakim etapie jest sprawa  Pana Śladkowskiego. 

2/ co z rozbudową oczyszczalni ścieków, jaka to ma być oczyszczalnia, typ, wizja, czy 

wystarczy terenu na rozbudowę. 

3/ koszenie rowów w Goździe, czyszczenie przepustów do kogo się zwrócić żeby to zostało 

wykonane. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedział na pierwsze pytanie radnemu, że sąd 

oddalił pozew Pana Śladkowskiego. 

W sprawie oczyszczalni ścieków, dzisiaj mam wiedzę której nie miałem w 2006-2007 roku. 

Informacje przekazywane przez poprzednich kierowników ZGK nie były rzetelne 

i prawdziwe. Nie mogę brać odpowiedzialności za coś co nie ja decydowałem. Oczyszczalnia, 

która powstała to był błąd. Musimy przebudować oczyszczalnię w taki sposób aby zwiększyła 

swoją moc przepustową , była nowoczesna i na tyle duża żeby w perspektywie kilku, 

kilkunastu lat mogła przerobić ścieki z terenu prawie całej gminy. Klonów jest zbyt odległy 

żeby ciągnąć ścieki do Łącznej. Co do Zagórza zdania fachowców są podzielone. Jest to 

temat na Komisję Gospodarczą z Kierownikiem ZGK i projektantami od oczyszczalni 

ścieków. Terenu na rozbudowę wystarczy w zupełności. 

Pan Wójt oddał głos Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – rozmawiałem długo z projektantem z Kielc o naszej 

oczyszczalni. Ta oczyszczalnia w operacie wodno-prawnym ma w tym momencie 

przepustowość 300 m3 na dobę. Maksymalna przepustowość to 394 m3 na dobę. Mieliśmy 

kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrola przeszła prawidłowo, 

mieliśmy trzy uwagi które obecnie usuwamy: 

1/ zmiana operatu wodno-prawnego nie w zakresie ilości tylko w zakresie tego, że 

sitopiaskownik nie był wpisany do operatu 

2/ ewidencja odpadów 

3/ analiza przepływu 

Sytuacja z oczyszczalnią jest taka, że napływ na oczyszczalnię jest różny w zależności od 

pory roku, od opadów. Maksymalny przepływ przez tą oczyszczalnię w przypadku ulewy 

przekracza 600 m3 na dobę, natomiast minimalny jaki uzyskaliśmy to 250 m3 na dobę. 

Podejrzewamy że jakaś część wód opadowych dostaje się z dachów budynków. 

Wystosowałem komunikat, prosiliśmy mieszkańców żeby takich instalacji nie było. 

Podejmiemy w tym temacie kontrole, czy rynny idą do gruntu, ponieważ jest duże 

prawdopodobieństwo, że spływają one do kanalizacji. Prośba do sołtysów miejscowości 

podłączonych do kanalizacji żeby towarzyszyli nam w tej kontroli. Płacimy dodatkowo za 

prąd, za badania które się robi, a wody opadowe mogłyby  spłynąć po posesji albo zrobić 

kanalizację deszczową i odprowadzić do rowu.  

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi 

wyraźnie że nie można ścieków opadowych wprowadzać do kanalizacji sanitarnych. 

Sołtys Czerwonej Górki p. Mirosław Milcarz – jeśli chodzi o ilość ścieków to przed 

deszczami i w czasie deszczu  są duże zrzuty ścieków z szamb, od osób niepodłączonych  i 

tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. 
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Radny Osman – prośba do Kierownika ZGK,  aby w pierwszej kolejności sprawdzić Zespół 

Szkół w Łącznej, zebrać komisję,  kilku radnych i sprawdzić gdzie jest odprowadzana woda 

opadowa z dachu budynku szkoły. 

Przewodnicząca Rady – pytanie do Kierownika ZGK,  jaka sytuacja z panem Chruścielem, 

czy coś zostało zrobione. Czy to co się dzieje u tego Pana wynika z tego, że na sąsiedniej 

działce powstała przepompownia. Ci Państwo maja naprawdę duże utrudnienia  od kilku 

miesięcy. Jak długo potrwa rozpoznanie, proszę o zajęcie się sprawą. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – rozmawiałem z panem Chruścielem, ma przyłącze na 

końcówce i nie ma innej możliwości jak zastosowanie przydomowej przepompowni ścieków. 

Zrobiłem rozpoznanie, są firmy które to robią i w ramach współpracy moglibyśmy to 

przebudować. Jest tylko problem energii. Należy  zrobić oddzielny licznik ale pan Chruściel  

nie wyraził zgody  dlatego czekamy na odpowiedź  z  Zakładu Energetycznego aby  

zaprojektowali i zrobili drugie osobne przyłącze. Myślałem żeby zrobić tymczasową 

prowizorkę. Gdyby pan Chruściel zgodził się żebyśmy skorzystali z jego prądu  nie było 

problemu byłoby szybko zrobione a on nie ponosiłby żadnych dodatkowych kosztów , mimo 

to  nie chce się zgodzić. 

Przewodnicząca Rady  - zwróciła się do kierownika Wydziału Technicznego z pytaniem, 

o poprawienie drogi Osełków przez firmę „Fart” gdyż o końca czerwca mija termin usunięcia 

usterek   oraz o  oświetlenie Osełków. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – Firma „Fart” ma jeszcze czas na 

wykonanie, jeśli nie wykonają,  naprawy zlecimy innej firmie zewnętrznej  i koszty tego 

zostaną pokryte z gwarancyjnych pieniędzy. 

Jeśli chodzi o oświetlenie w Osełkowie  po ogłoszeniu przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych,  weźmiemy się za przetarg na oświetlenie, myślę, że do połowy czerwca 

przetarg będzie ogłoszony. 

Radna Siewierska – prośba aby wystosować pismo do Starostwa  w sprawie chodnika  

podpierając się petycją mieszkańców, zapotrzebowaniem i bezpieczeństwem. Nie jest on 

uwzględniony  w planach finansowych Zarządu Dróg Powiatowych na 2017r., może zostanie 

uwzględniony na przyszły rok. 

Druga sprawa to nadanie oficjalnej nazwy budynkowi po szkole w Zagórzu np. świetlica 

wiejska, filia biblioteki. 

Radny Śliwa – dodał i prosił, aby też zmienić nazwę budynku po szkole w Klonowie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – możemy nadać nazwy budynkom, natomiast jeśli 

będzie utworzone zupełnie coś nowego z nazwą, taka decyzja rodzić będzie konsekwencje 

finansowe. Ale bez konsekwencji możemy budynki nazwać  filia biblioteki publicznej czy 

gminnej w Zagórzu, i tak samo w Klonowie. 

Radny Barański – ze sprawozdania wynika, że Starostwo zobowiązało się do 10 czerwca 

naprawić spękania na drodze Czerwona Górka, natomiast pozostałe prace są zrobione.  

Prace na skrzyżowaniu z drogą kolejową zostały zrobione częściowo w ubiegłym roku i 

zobowiązali się , że w tym roku  dokończą.  Przepust  z murkiem oporowym jest zburzony. 

Woda przez wjazd na posesję wpływa, wymywa i  rujnuje kostkę , która zapada się ,  trzeba to 

poprawić. 

Radny Borowiec – zapytał odnośnie wydzierżawienia nieruchomości w Zaleziance z 

odczytanego zarządzenia Wójta, co to za nieruchomość. 

Informacja dotycząca drogi w Występie od krzyżówki w dół do lasu. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – droga w Występie do lasu jest drogą gminną, 

natomiast odnośnie nieruchomości chodzi o wydzierżawienie działki rolnej dla pana 

Kaniowskiego do 3 lat, na zwiększenie obszaru pozyskania trawy. 

Radny Nyga – prośba o remont drogi gminnej „galerówka” od starej siódemki do Jęgrznej 

oraz o oświetlenie na drodze od Jęgrznej do szkoły w Goździe bo jest to teren zalesiony ale 

uczęszczany. 

Radny Osman – w 2015 roku był zrobiony projekt boiska w Goździe  jest zapis w WPF-e. 

Natomiast w roku 2016 kolejne pieniądze zostały wydane na ten cel, projekt poprawiony o 

nową infrastrukturę czyli boisko w Łącznej i Goździe i wyremontowanie i doposażenie 

dwóch sal gimnastycznych. Chciałbym zapytać jaką kwotę przyjmuje nowy projekt na dwa 

boiska i doposażenie sal gimnastycznych. Chciałbym żebyśmy my jako Rada ustosunkowali 

się do tego, ponieważ ja nic o takim projekcie nie wiedziałem, chciałbym wiedzieć jak 

wygląda ta infrastruktura sportowa. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – ta sprawa była omawiana, wnioski które wpłynęły od 

Rady Gminy dotyczące tego żeby wykonać dwa, nawet trzy boiska zostały wpisane w 

działanie 7.4. Parametry, które opisują konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 

pokazują że alokacja środków była w kwocie 6 mln zł, a w momencie rozstrzygnięcia 

konkursu  okazała się być na poziomie 22 mln zł. Nam jako gminie udało się przygotować 

wniosek, który mam zaszczyt dzisiaj podpisać z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego i Zarządem . Całość zadania to kwota  1,5 mln zł. z czego Gmina Łączna 

ma otrzymać 75 % dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego projektu uda 

nam się załatwić sprawę infrastruktury sportowej na terenie Gminy Łączna na najbliższy 

okres myślę, że dekady. Są to dwa boiska: wielofunkcyjne i trawiaste, hala sportowa, w której 

ma być wymieniona cała część sanitarna, wyposażenie dwóch pracowni: matematycznej i 

przyrodniczej z tzw. letnią szkołą dla dzieci przy ZS w Łącznej. Jeśli chodzi o kosztorysy w 

projekcie są dokładnie opisane. Nasz projekt znalazł się na III miejscu na liście, został bardzo 

wysoko oceniony, otrzymaliśmy 64 punkty. I mam nadzieję, że uda się nam go zrealizować. 

Jeśli chodzi o bliższe informację zapraszam na Komisję Gospodarczą, będziemy dyskutować. 

Nie ma problemu z udostępnieniem projektów, jednak nie ulega wątpliwości, że projekt został 

zakwalifikowany i to musimy zrealizować.  

Radny Osman – cieszę się że projekt został zakwalifikowany ale dlaczego my jako Rada 

Gminy nie zostaliśmy poinformowani o tym jak ma wyglądać projekt, co będzie budowane. 

Nie została zrobiona komisja, wziął Pan papiery i sam Pan zdecydował. Nie po raz pierwszy 

Pan Wójt z nami nie dyskutuje na ważne tematy. My nie wiemy jakie projekty będą 

realizowane, co będzie budowane, kogo pan pytał. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  –  suwerena pytałem. To nie jest mój pomysł  tylko 

młodzieży, stawia Pan nieprawdziwą tezę. Uwagi m.in. Pańskie zostały z korektą 

wprowadzone do tego co zakładaliśmy wcześniej. Na spotkaniu w Goździe była dyskusja, czy 

słyszał Pan wypowiedzi młodych ludzi,  co oni powiedzieli. 

Przewodnicząca Rady – ja uczestniczyłam w spotkaniach w Góździe, popieram projekt jestem 

po to żeby słuchać mieszkańców więc  słucham wyborców i młodzieży. 

Sołtys Gozdu p. Halina Starz – mamy bardzo dużo podpisów, sama młodzież chodziła i 

zbierała podpisy za boiskiem trawiastym. Młodzież powiedziała, niech się Pan Radny Osman 

nie wtrąca do Gozdu i do tego co chce młodzież. Proszę się nie wtrącać. 

Radny Osman – w ubiegłym roku było trzy spotkania na ten temat, trudno zrozumieć 

wybudowanie mniejszej powierzchni boiska za takie same pieniądze jak można by było 

wybudować większe. 
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Przewodnicząca Rady – proszę o wypowiedź radnych z Gozdu ,  radnej Malwiny 

Odrzywolskiej oraz radnego Czerwińskiego.           

Radna Odrzywolska – również uczestniczyłam w spotkaniach i z moich rozeznań może  

sześciu chłopców grających w piłkę nożną opowiadało się za boiskiem trawiastym. Z moich 

rozeznań mieszkańcy woleliby wielofunkcyjne boisko, bo młodzież wyjeżdża do innych 

szkół. Uchwała została podjęta w poprzedniej kadencji na wybudowanie boiska 

wielofunkcyjnego. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie było takiej uchwały, to był pomysł pana Osmana. 

Radna Odrzywolska – chciałabym żeby boisko powstało nie wiem czy z trawiastego będą w 

tak dobrym stopniu korzystać dzieci szkolne. Jest dużo głosów za boiskiem trawiastym jak 

również za boiskiem wielofunkcyjnym. Ciężko mi jest powiedzieć które z tych boisk byłoby 

lepsze. 

Radny Czerwiński – odnośnie słów pani sołtys z Gozdu mam około 50 podpisów i tylko dwie 

osoby są za boiskiem trawiastym, a reszta za wielofunkcyjnym boiskiem. Nie patrząc na 

młodzież, bo pięciu chłopaków, którzy teraz maja 18 lat i chcą grać w piłkę a za 5 lat nie będą 

chcieli grać. Podpisy mam u siebie, jak ktoś chce zobaczyć udostępnię. Ja też słucham 

wyborców. Na spotkaniu w Goździe pani Dyrektor nie ustosunkowała się na pytanie radnego 

Osmana jakiego boiska potrzebuje tylko powiedziała, że będzie zadowolona z każdego 

boiska.  Pani Dyrektor jako pedagog powinna wiedzieć że bardziej przydało by się 

wielofunkcyjne aby dzieci były rozwinięte sportowo w różnych kierunkach. Podpisy 

zbierałem ja od strony Pana Januchty do szkoły w Goździe  i kilkadziesiąt osób jest za 

boiskiem wielofunkcyjnym. 

Radny Osman –  z kim były robione konsultacje. Okazuje się , że konsultacje były robione 

dopiero po tym jak Pan Wójt zrobił projekt. Program funkcjonalny w szkole, o tym Pani 

Dyrektor SP w Goździe mówiła, gdzie jest mnogość dyscyplin sportowych, dzieci mają się 

uczyć gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną. Budowanie boiska trawiastego 

przy podstawówce  a nie w centrum gminy jest niecelowe. 

Radny Kałuziński – kwota 880 tys. zł takie było założenie na jedno boisko w Goździe. Teraz 

mamy 1,5 mln zł na całość czyli dwa boiska, sale gimnastyczne i doposażenie. 

Radny złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przeniesienie tematu na Komisję 

Gospodarczą z dostępem do projektu, abyśmy wiedzieli o czym mówimy. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła wobec tego o przegłosowanie wniosku formalnego radnego 

Kałuzińskiego o przerwanie dyskusji i przeniesienie jej na Komisję Gospodarczą. 

Wniosek przeszedł  większością głosów (  za – 12, przeciw – 2, wstrzymał się – 0 / 14) ) 

Na tym zakończono dyskusję na temat infrastruktury sportowej w naszej gminie. 

Radny Borowiec – wykonałem telefon do powiatu w sprawie drogi Występa od krzyżówki do 

lasu i odpowiedzieli, że droga Występa jest w całości droga powiatowa. Proszę to wyjaśnić. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy. 

 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie i poinformowała radnych i obecnych 

sołtysów o konieczności zakupu skrzynek pocztowych odpowiedniej wielkości na dokumenty 

urzędowe. 
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Ad.   8 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) dotycząca zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 1 „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna”. 

 

Radny Borowiec – zapytał co gmina będzie miała z podjęcia tej uchwały. Zostaje nam ten 

sam podatek czy coś będzie więcej od PCC. 

Przewodnicząca Rady – Zakład będzie funkcjonował, będzie istniał więc będziemy mieć 

podatki i opłatę eksploatacyjną. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie jestem geologiem ale rozmawiałem z ludźmi 

którzy pracowali w tej kopalni. W większości przypadków Produkcja PCC na Bukowej Górze 

szła albo na kruszywa kolejowe albo do huty Łaziska na produkcję stali. Sprzedaż dla 

kogokolwiek nie jest taka, jaką można sobie życzyć. Dla nas  kwota 1 mln 100 tys. zł rocznie 

wpływa do budżetu gminy z racji powierzchni eksploatacyjnej PCC,  plus elementy związane 

z podatkiem PIT i CIT.  Trzymanie i posiadanie złoża, a jego nieeksploatowanie jest 

niegospodarne.  Istotna jest świadomość dotycząca eksploatacji tego złoża, nowoczesną linią 

technologią i pozyskania jak największej ilości czystego kwarcytu. Dla gminy korzyścią są 

podatki. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały, wraz z dopisanym zdaniem  na 

końcu uzasadnienia uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXI/154/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Za – 8, przeciw – 4, wstrzymał się – 1/13 obecnych. 

Uchwała przeszła większością głosów. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łączna. 

 

Radna Odrzywolska – na posiedzeniu komisji połączonych zadałam pytanie do Pana Wójta 

odnośnie § 1 pkt 3 dla mnie ma niejasne brzmienie. Pan Wójt zadeklarował że odpowie na 

sesji na to pytanie, czy tak jest w specyfikacji przetargu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – program utrzymania porządku i czystości w gminie 

ma zapis mówiący o tym, że mieszkańcy mogą zbierać odpady komunalne w workach albo w 

pojemnikach. Kwestia zmiany dotyczy tylko tego, że razem w jednym worku albo pojemniku 

mogą być zbierane odpady tj. metal + plastik razem. Z wpływów z tego podatku, który płacą 

mieszkańcy w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom każdej posesji 

odpowiedniej ilości pojemników. Jeśli bylibyśmy w stanie to zapewnić i byłyby pieniądze np. 

z podwyższenia opłaty z odbierania śmieci to wtedy moglibyśmy zapewnić to mieszkańcom. 

Radna Odrzywolska – na pierwszej stronie wszędzie w nawiasie dodane jest słowo „worki”, 

tutaj tego nie ma, stąd to niejasne brzmienie i myślę, że mieszkańcy też nie będą wiedzieć czy 

mają sobie je zakupić i czy tylko z pojemników będzie wybierane. 
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Radny Borowiec – zapytał czy worki są wliczone w cenę śmieci i jaki jest koszt jednego 

worka do segregacji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie jest wyszczególniona cena worka, w przetargu 

uwzględnione jest co firma ma odebrać i że ma dostarczyć odpowiednią ilość worków to 

wszystko określone w specyfikacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXI/155/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się 3/13 obecnych. 

Uchwała przeszła większością głosów. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dodał do wyjaśnienia ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku, ustawa opisuje że właściciel posesji ma obowiązek wyposażyć posesje w 

pojemniki, a gmina może ale nie musi przejąć tego obowiązku. Jest to decyzja Rady Gminy 

czy podwyższyć podatek i w tym podatku zabezpieczyć każdego mieszkańca i zapewnić 

pojemniki. 

Radny Osman – zapytał czy są takie gminy, które w specyfikacji przetargowej uwzględniają 

pojemniki. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – tak są, każda gmina może to wpisać do specyfikacji 

ale to podniesie o 1/3 kwotę podatków. Należy zadać pytanie czy chcemy podwyższać opłaty 

za śmieci. 

Radny Śliwa – czytałem ustawę o śmieciach, gmina nie może ani złotówki dopłacać do 

wywozu śmieci. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – tak, nie powinna dopłacać. 

Radny Januchta – podsumowując kształt zmiany, jedynie w kwestii łączenia metal z 

plastikiem do jednego worka lub pojemnika nic więcej się nie zmienia. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – tak. 

 

 

c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r. 

 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXXI/156/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Za – 9, przeciw – 4/13 obecnych. 

Uchwała przeszła większością głosów. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



14 

 

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna 

na lata 2017-2025. 

 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXXI/157/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Za – 9, przeciw – 4/13 obecnych. 

Uchwała przeszła większością głosów. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. 

 

Radny Osman – nie rozumiem jak gmina może udzielać pożyczek krótkoterminowych 

Stowarzyszeniom, do zadań własnych gminy należy rozpisanie przetargu czy zapytania 

ofertowego, budowanie tego typu inwestycji, a później dbanie o takie inwestycje. Straż ogłosi 

przetarg, zapytał czy Stowarzyszenie ma w swoim statucie wpisane budowę placu zabaw,  

na jakiej podstawie taka decyzja. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

Radny Osman – zapytał kto będzie dbał o place zabaw, dlaczego nie gmina buduje place 

zabaw. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – w ramach uzgodnionych i podpisanych umów z 

Brukselą dotyczących realizacji wszystkich działań dofinansowania z Unii Europejskiej, 

część z nich była skierowana do organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o dofinansowanie 

jest z PROW-u, a Lokalne Grupy Działania rozdzielały środki i opiniowały wnioski . 

Ochotnicza Straż Pożarna w  Łącznej  jako organizacja, którą gmina wspiera napisała 

wniosek i otrzymała dofinansowanie. Z konstrukcji ustawy wynika, że jest to organizacja, 

którą gmina ma wspierać i wspiera. Utrzymanie tego co zostanie wykonane w ramach 

programu jest po stronie OSP przynajmniej przez okres trwałości projektu. Istotna kwestia 

jest taka, że w tym programie najpierw finansujemy inwestycję, a później otrzymujemy  

100 % refundacji ze środków unijnych. Jeśli jest podpisana umowa, a jest to środki w 100 % 

zostaną zwrócone. OSP przygotuje przetarg i wszystko zostanie zorganizowane i odbędzie się 

zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Radny Borowiec – zapytał jaka kwota pożyczki dla OSP. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – w takiej wysokości jak kwota realizacji projektu, 

259 719 zł. 

Radny Borowiec – te pieniądze zostaną praktycznie przez gminę przez cały rok zamrożone 

dopóki nie otrzymamy zwrotu. Gmina nie będzie mogła przez to wykonać żadnych 

inwestycji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – my jako gmina moglibyśmy sami złożyć ten wniosek 

do Urzędu Marszałkowskiego, skierował pytanie do Radnego Osmana czy wtedy radny 

podniósłby rękę za. 

Radny Osman – odpowiedział, tak i zadał pytanie czy gmina mogła złożyć ten wniosek. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – mogła ale wtedy moglibyśmy dostać tylko 80 % 

dofinansowania, a nie 100 %. Po drugie z ogólnej puli środków przyznanych dla LGD wokół 

Łysej Góry ta kwota inwestycji w całości spadłaby z wielkości budżetu dla LGD. Analizując 

tą sytuację doszliśmy do wniosku że gmina na razie nie może składać tego wniosku. Nic nie 

zamierzamy zamrażać, te pieniądze z powrotem wracają do budżetu gminy. 

Radny Borowiec – zapytał kiedy w następnych miejscowościach będą takie prezenty. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – było spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy 

Działania, wszystko było wyjaśniane i dyskutowane. Powiedziane było wyraźnie że piszemy 

wspólnie program z LGD, w którym jest zbiór gmin. Na całe LGD przypadło 6 mln zł. 

Spośród tych środków 50 % zostało przeznaczone dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą i mówiłem że ponad 300 tys. zł można było wziąć ale nikt z naszych 

przedsiębiorców nie składał wniosków. Wystarczyło napisać wniosek i sięgnąć po te 

pieniądze. Całość środków została podzielona równo na wszystkie gminy. Wykorzystanie 

środków leżało w gestii gminy. 

Radny Osman – pan Borowiec pyta kiedy w Zaleziance będzie taka siłownia zewnętrzna jak 

ta, która ma powstać teraz w Kamionkach i na Podłaziu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – o wszystkim jesteście informowani na bieżąco, były 

spotkania, prezentacje na które zapraszaliśmy sołtysów, radnych. Pewne kwestie państwu 

umknęły. Ten projekt, który będzie realizowany przez OSP to było jednorazowe rozdanie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXXI/158/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Za – 12, przeciw – 1/13 obecnych. 

Uchwała przeszła większością głosów. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Żadnych pytań nie zgłoszono 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały 

 

Uchwała Nr XXXI/159/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 roku 

Została przyjęta jednogłośnie 

(Za – 12/12 obecnych) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. 

Protokół Nr XXX/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. został 

przyjęty bez uwag, większością głosów. (za – 8, przeciw – 4/12 obecnych) 
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Ad  10. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła XXXI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła                  Sekretarz obrad                           Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                      Jacek Januchta                                       Monika  Pająk 

 

 

 


