
 

Protokół  Nr  XXXII/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  29 czerwca 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  9,00  -  13,00 

 

Ad  1. 

Dnia 29 czerwca 2017r. odbyło się kolejne XXXII-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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- honorowy gość  uczeń naszego Gimnazjum Dominik Moskal wraz z mamą Anną Moskal 

- honorowy gość  sportowiec Michał Chrzęszczyk 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- pracownik Urzędu Gminy p. Magdalena Redlica 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- w trakcie obrad  weszła mieszkanka gminy p. Alicja Cybulska  

 

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

Rady Gminy. 

Nieobecny radny Artur Osman -  nieusprawiedliwiony. 

Obrady były prawomocne. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała  radnego  Pawła Kałuzińskiego, 

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 wprowadzenie  w p. 8 c) podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 

listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Za wnioskiem Wójta Gminy o wprowadzenie kolejnej uchwały  w p. 8 c)   głosowała 

większość Rady Gminy  ( za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 / 14 obecnych ). 

Następnie przegłosowano przyjęcie porządku obrad w całości ze zmianą .                                

Porządek obrad w całości został przyjęty większością głosów  (za- 12 radnych,  przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2 /14 ) 

Obowiązujący porządek obrad: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami. 

5. 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) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Łącznej za rok 2016; 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 rok. 

c) zmiany uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 

2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Łączna za 2016 rok; 

b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z 

tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wraz z uzasadnieniem; 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

e) dyskusja; 

f) głosowanie uchwały. 

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia  

29 maja 2017r. 

11. Zakończenie obrad. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady odniosła się do młodych gości honorowych 

zaproszonych na sesję. 

Mamy na sali ucznia naszego gimnazjum Dominika Moskala, wybitnego ucznia, który 

uzyskał najwyższą średnią,  podwójny laureat z historii. Bardziej szczegółowo osiągniecia 

ucznia przedstawi Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek. 

Radna Żaczek  -  poinformowała, że Dominik Moskal jest dwukrotnym laureatem konkursu 

historycznego w ubiegłym roku jak również w tym roku  i finalistą konkursu biologicznego.  

Jako uczeń naszego Zespołu Szkół był bardzo zdolnym uczniem, dał się poznać ze strony 

pilności, solidności, jest osobą o wysokiej kulturze osobistej.   
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Jesteśmy dumni, że takiego ucznia mamy wśród uczniów, którzy opuszczają Gimnazjum w 

Łącznej dlatego chcielibyśmy dziś Ci podziękować za tak dobrą opinię , co uczyni 

Przewodnicząca Rady. 

Wszyscy obecni na sali powstali a do ucznia podeszli : Przewodnicząca Rady p. Monika 

Pająk,  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Wisowaty  oraz Przewodnicząca Komisji 

Społecznej radna  Jolanta Żaczek. 

Przewodnicząca Rady w imieniu całej Rady Gminy pogratulowała tak wspaniałych wyników 

w nauce,  osiągnieć  i życzyła dalszych sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń.  

Przewodnicząca Rady odczytała i wręczyła Dominikowi Moskalowi list gratulacyjny.  

Gratulacje złożyli również Wiceprzewodniczący Rady  oraz  Przewodnicząca Komisji 

Społecznej. 

Następnie o głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.   

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  jednym z zadań samorządu jest wspieranie i 

promowanie osiągnięć młodych osób, które na to zasłużyły. W naszej gminie dla najlepszych 

z najlepszych uczniów przyznajemy statuetkę  Primus Inter Pares  bo jest to dla naszej gminy  

ogromny zaszczyt.  Naszym marzeniem jest  abyśmy mieli takich laureatów jak najwięcej. 

Tak wysokie osiągniecia to również ogromna zasługa rodziców, którzy Cię wspierają.   

Już osiągnąłeś bardzo wiele  a dalsze sukcesy są przed Tobą. Będziemy obserwować  dalsze 

Twoje losy.  Pan Wójt pogratulował  Dominikowi Moskalowi i wręczył mu statuetkę. 

Przewodnicząca Rady następnie odczytała gratulacje rodzicom Dominika tj. Państwu Annie    

i Arturowi Moskalom i wręczyła statuetkę na ręce mamy. 

Radni podziękowali oklaskami. 

 

Wójt Gminy  -  kontynuował dalej .   

Mamy wśród nas Michałą Chrzęszczyka, który był również uczniem naszych szkół. Dziś uczy 

się gdzie indziej,  ale istnieje w zainteresowaniu naszej gminy ponieważ jest wybitnym 

sportowcem.  Pan Wójt odczytał osiągniecia Michałą w biegach na różne dystanse.  Takie 

wyniki nie przychodzą tak sobie.  Aby osiągnąć takie wyniki wymaga to codziennej żmudnej 

pracy, w tym wypadku treningu.  Miałem okazję wiele razy obserwować Michała w późnych 

godzinach wieczornych jak biega po naszych drogach.  Swoją pracą i osiągnieciami pokazuje, 

że warto pracować.  

W tym momencie Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za wspieranie osiągnięć osób i 

mieszkańców naszej gminy. Osiągniecia Michała to początek jego drogi i jego sukcesów. 

Takie osoby promują naszą gminę.  Kiedyś po pewnym spotkaniu Michał prosił mnie o 

budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą.  Dziś mogę powiedzieć , że spełniły się 

jego marzenia bo takie boisko będzie wybudowane. 

Pan Wójt pogratulował i podziękował Michałowi wręczając mu upominek. Do gratulacji 

dołączyli się  również Przewodnicząca Rady  oraz Wiceprzewodniczący Rady. 

Rada Gminy w postawie stojącej podziękowała oklaskami. 

Honorowi goście  wyszli z sali obrad. 
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Ad  4  i  5  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy 

oraz z realizacji uchwał Rady Gminy  od dnia 29 maja 2017r. do dnia 29 czerwca 2017r. 

złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. protokołu.  I tak:  

  

I.                Uczestniczyłem : 

30 maja    – w spotkaniu z radą sołecką Klonowa w sprawie organizacji uroczystości w dniu 2 

lipca br.     

6 czerwca – w spotkaniu na gruncie w Czerwonej Górce z przedstawicielami firmy DUKT 

wykonawcy drogi w tej miejscowości,  

7 czerwca – w Walnym Zgromadzeniu BS w Suchedniowie, 

                   - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach, 

8 czerwca – w spotkaniu z Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie w sprawie możliwości 

odnowienia przez radę sołecką obelisku – kamienia znajdującego się na terenie leśniczówki,  

20 czerwca – w spotkaniu z przedstawicielem ZHP w Kielcach p. Dorotą Małek w sprawie 

projektu Polski Cyfrowej 65+, 

                    - w debacie społecznej w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kam. pn. 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Omawiano tematy 

związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu skarżyskiego przy wykorzystaniu 

nowych narzędzi tj. Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz Aplikacji Moja 

Komenda. Dużą uwagę poświęcono także nowej formule pracy dzielnicowego. Celem debaty 

było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy 

bezpieczeństwa  na terenie naszego powiatu.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

wymiaru sprawiedliwości, samorządowcy z terenu powiatu skarżyskiego,przedstawiciele 

podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz lokalna 

społeczność,  

23 czerwca – w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie możliwości 

dofinansowania przez Gminę Łączna zakupu przez Komendę nowego samochodu,  

24 czerwca – w zjeździe sołtysów w Wąchocku, 

26 czerwca – w podpisaniu umowy z firmą ORDER na odbiór odpadów Komunalnych. 

 

W dniu 09.06.2017 o godzinie 9:30 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: 

Lp. Wykonawca Cena odbioru i 

zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych brutto 

[zł] 

Cena prowadzenia 

i doposażenia 

PSZOK brutto 

[zł] 

Całkowita cena 

zadania brutto 

[zł] 

1 PW EKO-KWIAT Sp. z o 

.o. 

Wola Jachowa 94A 

26-008 Górno 

499.200,00 36.000,000 535.200,00 

2 „EKOM” Maciejczyk Sp. 

J. 

ul. Zakładowa 29, 

26-052 Nowiny 

440.200,00 50.4000,00 490.600,00 

3 PW ORDER Tomasz 

Michta 

Jęgrzna 24 

26-140 Łączna 

407.016,00 96.360,00 503.376,00 
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- terminu wykonania zamówienia - od 01.07.2017 do 30.06.2019 r.  

Oferta PW ORDER Tomasz Michta otrzymała największą ilość punktów. Szczegóły na BIP.  

  

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna ma 2017r. 

- w sprawie określenia wysokości stypendium Wójta w 2017r.  

   

W dniu 21 czerwca 2017 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert cenowych na: 

w formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego 

w miejscowości Osełków. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Osełków.  

Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje dowieszenie 5 szt. opraw 

oświetleniowych LED o mocy 50 W lub równoważny na istniejących słupach nr 1,2,3,4,5   

Obw.2 Stawik, budowę oświetlenia: oprawy oświetleniowe LED o mocy 50 W lub 

równoważny - szt. 14  

Obw. 1 Osełków, słupy stalowe okrągłe typu S-70PC-3 z wysięgnikiem typu S-80C-3 lub 

równoważny – szt. 14.  

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 29.06.2017r. o godz. 10 00. 

   

Na stronie internetowej laczna.pl opublikowano zmieniony harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych na okres lipiec – grudzień 2017r. 

  

Z ostatnich wniosków : 

- zgodnie z wnioskiem radnej Siewierskiej  w dniu 7 czerwca br. wystosowano wniosek do 

Zarządu Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku o zabezpieczenie w budżecie roku 2018 środków 

na projekt i budowę chodnika przy drodze powiatowej 0588T, 

- w dniu 16 czerwca br. otrzymaliśmy odpowiedź dot. zrealizowanych na terenie naszej 

Gminy remontów cząstkowych ze środków ZDP w Skarżysku.  

Kopia pisma w załączeniu.  

  

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował. 

 

Ad. 6  i  7 

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

Radny Nyga  -  zgłosił trzy wnioski: 

- prosił o wykoszenie i odkrzaczenie poboczy i rowów na zakręcie ze starodroża e-7 w drogę 

do Występy. 

- o wykoszenie rowów wzdłuż starodroża  e-7. 

- zgłosił, że przy starodrożu e -7  na działce od strony Ostojowa  jest wysypisko ziemi i 

śmieci, czy dałoby się coś  z tym zrobić.  

Wójt Gminy  -  w sprawie koszenia rowów poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami 

Zakładu Komunalnego z Końskich w sprawie możliwości wykoszenia starodroża przy e-7, 

sprzętem i maszynami jakie posiadają.  Będzie to sprawnie i szybko. Tam, gdzie nie można 

będzie wykosić mechanicznie  zrobi to grupa robót interwencyjnych. 
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Obecnie robiony był porządek otoczenia  wokół kąpieliska, ponieważ zbliża się okres 

wakacyjny. 

Jeśli chodzi o wysypywanie ziemi na prywatnych posesjach to dopóki nie naruszają pasa 

drogowego,  lub nie zakłócają stosunków wodnych sąsiadów  nie mamy podstaw do 

ingerencji czy jakiegokolwiek postępowania.  

W miejscu o którym mówił radny Nyga  przy e-7,  plan zagospodarowania przestrzennego nie 

przewiduje możliwości zabudowy,  jest to teren zalewowy. 

Radna Odrzywolska  -  zapytała o termin koszenia rowów, udrażniania przepustów, kiedy te 

prace będą wykonywane. 

Wójt Gminy  -  odpowiedział, że jutro odbędzie się spotkanie w tej sprawie, będziemy strać 

się wykonać to jak najszybciej.  W pasie drogowym wykona to gmina  natomiast nad 

posesjami prywatnymi powinien zrobić to właściciel nieruchomości.  

Radny Chaba  -   zgłosił kilka wniosków. 

1/ zgłosił zamulony przepust na  krzyżówce  e-7 z drogą do Występy. 

2/ proszę o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego  dla obrębu Występa  ponieważ najwięcej wniosków o zmianę planu wpłynęło 

z Występy. 

3/ rodzice uczniów szkoły w Zaleziance, słysząc o planach budowy boiska w Goździe i 

Łącznej, rozżaleni proszą o boisko przy szkole bo szkoła nie jest w stanie wybudować sobie 

boiska. Stowarzyszenie działa na pewnych zasadach i rozumiem to. Za błędy rodziców  i 

ówczesnej Rady Gminy, którzy przyczynili się aby szkoła w Zaleziance była,  nie muszą być 

pokrzywdzone dzieci. Decyzję o szkole podjęli ludzie dorośli , dziś cierpią dzieci.  Teren 

boiska przy szkole w Zaleziance to jest tragedia, widzieliśmy go na komisji objazdowej po 

szkołach w ub. roku. 

4/ mama dziecka ze szkoły Zalezianka zwróciła się o plac zabaw przy szkole  bo istniejące 

urządzenia ,  są już bardzo zniszczone. 

Radny Czerwiński  -  zgłosił trzy pytania. 

1/ zapytał czy Program Rewitalizacji  został oceniony przez Urząd Marszałkowski i jaki jest 

werdykt 

2/  czy zostało wypłacone wynagrodzenie dla Pana Urbanisty za zmiany planu dla trzech 

obrębów 

3/prosił o wykoszenie wokół przystanku  przy e-7 nad posesją Pana Grzegorczyka 

Wójt Gminy  -  odpowiedział radnemu. 

Program rewitalizacji został zatwierdzony, nie słyszałem aby się cokolwiek złego działo w 

tym temacie. 

Dla Pana Urbanisty,  zgodnie z umową za wykonanie części zadania,  została wypłacona 

kwota  82 tys. zł  czyli połowa zaplanowanej kwoty. Resztę miało zostać wypłacone po 

zakończeniu zadania łącznie z uchwałami. Ponieważ te prace nie zostały wykonane w 

terminie i nadal trwają, nie było podstaw do wypłacenia pozostałej kwoty środków. Po 

rozliczeniu zadania i uwzględnieniu  opóźnień, Pan Urbanista powinien nam jeszcze zapłacić,  

co jest zawarte w umowie i będziemy o to występować. 

Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik  - Pan Urbanista nie zakończył prac w terminie 

w związku z tym będziemy występować o kary umowne  a jeśli dobrowolnie nie wpłaci to 

wystąpimy do sądu.  

Radny Kałuziński -  pytał o stan prawny terenu po byłej hucie.  W pozostałych jeszcze 

ruinach budynku młodzież  spotyka się, przesiaduje co jest niebezpieczne, żeby nie doszło do 

tragedii.  Może rozburzyć do końca te ruiny. 

Wójt Gminy  -  jest to temat trudny ponieważ teren ma nieuregulowany stan prawny. 

Właścicielem gruntu jest Pan Marchewski, który zaciągnął kredyty w banku. Bank trzyma to 

w zastaw za kredyt. Gmina nie może wejść  na teren, który nie jest nasz.  
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Nie wiem czemu bank nie chce się tego pozbyć.  Ponieważ istnieje tam zagrożenie , 

zastanowię się czy nie monitować w  banku. Będę rozmawiał z Panem Radca w jaki sposób to 

zrobić. 

Radny Borowiec  -  dodał do tematu terenu po hucie, ale gdyby  tam się coś stało to odpowie 

za to gmina. 

Dalej radny pytał o zjazd sołtysów w Wąchocku. Kto dokonywał zgłoszeń sołtysów do 

zjazdu, czy wszyscy sołtysi byli powiadomieni o takim zjeździe,  bo ja o tym nic nie 

wiedziałem. 

Boisko przy szkole w Zaleziance  już dawno się należało. Gdyby był fundusz sołecki, boisko 

przyzwoite byłoby już dawno. 

Sprzątanie przystanków na terenach prywatnych,  jak się to ma do sprzątania przy kościele, 

czy sprzątanie na terenie kościelnym nie było nadużyciem.  

Wójt Gminy  -  odnośnie zjazdu sołtysów,   sołtysi którzy się tym interesują wiedzieli o 

zjeździe. Pan się nigdy nie interesował sprawami sołeckimi. Przedłużeniem Wójta na wsi jest 

sołtys.  Obowiązkiem sołtysa jest się interesować, pytać i posiadać niezbędną wiedzę. Osoby 

z długoletnim doświadczeniem nie mają z tym problemu. 

Tworzenie funduszu sołeckiego ustala Rada Gminy a nie Wójt.  Nie wywieram presji, ale za 

28 tys. zł nie wybuduje Pan boiska. 

Sprzątanie przy kościele. Grupa robót interwencyjnych posprzątała drogę Bożego Ciała przy 

drodze powiatowej w Kamionkach i Łącznej,  możemy to samo zrobić przy parafii Występa. 

Uważam, że nic złego nie zrobiłem. 

Gmina powinna sprzątać wokół wszystkich miejsc publicznych, bo to jest wizerunek gminy.  

Dotyczy to wszystkich przystanków na terenie gminy. 

Przewodnicząca Rady  -  podziękowała Wójtowi Gminy za posprzątanie wokół kościoła na 

Boże Ciało i za podobne sprzątanie co roku. 

Radny Borowiec  -  kto powiadamiał sołtysów o zjeździe w Wąchocku ,  to właśnie wójtowie 

gmin powiadamiali sołtysów. 

Zapytał ilu mamy skazańców w ciągu roku, którzy mogą pracować na rzecz gminy. 

Koło kościoła powinno być posprzątane ale powinni to robić wierni,  natomiast przystanki 

należy sprzątać. 

Przewodnicząca Rady  - poinformowała, że o zjeździe sołtysów było ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń  oraz na stronie internetowej gminy. 

Sołtys Występy p. Bracha  -  przychylam się do wniosku radnego Chaby  o plan 

zagospodarowani przestrzennego całego obrębu Występa.  

Proszę aby ruszyły też prace nad kanalizacją. 

Odnośnie przemyśleń radnego Chaby dotyczących szkoły w Zaleziance, że była to błędna 

decyzja , nie chcę komentować czy był to błąd. 

Boisko przy szkole w Zaleziance powinno być już dawno. 

Stwierdził, że dzieci, które uczyły się w szkole podstawowej w Zaleziance oraz w Gimnazjum 

w Zaleziance, a obecnie uczą się w Zagnańsku, mają również bardzo duże osiągniecia.  

Z żalem należy powiedzieć szkoda, że te dzieci nie chodzą do szkoły w Łącznej. 

Wójt Gminy  - o wyborze szkoły decydują rodzice. Gdyby tak uzdolnione dzieci trafiły do 

szkoły w Łącznej i osiągnęłyby wymaganą średnią do stypendium, również otrzymałyby 

stypendium Wójta. 

Pan Wójt podziękował obecnej i poprzedniej Radzie Gminy za przygotowanie odpowiednich 

programów, za wspieranie i nagradzanie  młodych ludzi. To pokazuje wyższość naszych 

organów. Życzyłbym sobie aby wszystkie nasze dzieci uczyły się w naszych szkołach. 

Odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jestem jak najbardziej za tym 

dlatego będę ten pomysł popierał w całości, jeśli tylko będzie możliwość finansowa. 
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Chcieliśmy aby działka gminna w Występie użytkowana jako droga do pól została włączona 

do zmiany planu zagospodarowania dla Echo Investment.  Ech Investment wyraziło zgodę na 

urządzenie w tym miejscu pełnowymiarowej drogi pod warunkiem , że wszyscy właściciele 

działek przylegających do tej drogi wyrażą zgodę.  Niestety ale część właścicieli 

nieruchomości nie wyraziła zgody, a konieczna jest zgoda wszystkich. 

Radny Chaba  -  zapytał radnego Borowca  czy źle się stało, ze zostało posprzątane wokół 

kościoła. W imieniu parafii Występa podziękował Panu Wójtowi za posprzątanie koło 

kościoła bo widać porządek.  Powiedział że od wielu lat tu mieszka i nigdy nie sprzątali 

mieszkańcy ani Pan Borowiec.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Wisowaty  -  zapytał co się dzieje z planem 

zagospodarowania przestrzennego dla Czerwonej Górki,  czy do końca roku damy radę. 

Wójt Gminy  -  odpowiedział, otrzymaliśmy pismo Ministra Rolnictwa z prośbą o 

przedłużenie terminu decyzji do końca lipca. Załatwimy to bardzo szybko, pod warunkiem, że 

Minister Rolnictwa wyrazi zgodę.  Jeśli nie wyrazi zgody, to niestety całą procedurę musimy 

rozpocząć od nowa. Poczekajmy więc na stanowisko Ministra. 

Radny Barański  -  zgłosił dwa wnioski. 

1/  jest potrzeba wymiany lampy na Czerwonej Górce za przejazdem przy posesji p. Okienko. 

2/ prosił o naprawienie zepsutego przepustu na Czerwonej Górce nad posesją nr 9, który  

zbiera wodę z drogi kolejowej. Konieczne jest przy tym jest prawidłowe odwodnienie drogi 

kolejowej czyli sprowadzenie wody do tegoż  przepustu aby nie zalewała drogi powiatowej  i 

posesji naprzeciwko. Starostwo sugeruje, żeby wystąpić do właściciela działki  czyli do PKP   

ale przecież to skrzyżowanie i ten przepust  budował powiat podczas budowy drogi 

powiatowej na Czerwonej Górce.  W ubiegłym roku  Starostwo obiecywało , że wykona to w 

tym roku wiosną. 

Wójt Gminy  -  poinformował, że dziś nie odpowie na ten wniosek , gdyż  trzeba rozeznać 

gdzie przebiegają granice  pasa drogowego drogi powiatowej  i granice terenu kolejowego. 

Sołtys Gozdu p. Halina Starz  - podziękowała za wyróżnienie Panu Wójtowi , Radzie Gminy i 

wszystkim którzy pomogli abym została wyróżniona  na zjeździe sołtysów w Wąchocku.  

Co roku taki zjazd się odbywa,  w tym roku był to już 23 zjazd sołtysów. Każdy kto ma chęć , 

jest zainteresowany, chce poznać innych ludzi  może tam być. Nie trzeba specjalnego 

zaproszenia, długoletni sołtysi o tym wiedzą i do takich należy sołtys Borowiec. 

Radna Odrzywolska  -  podziękowała Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 

za ufundowanie nagród w I konkursie międzyszkolnym wiedzy o krajach niemieckiego 

obszaru językowego germanie. W tym konkursie  brały udział dzieci ze szkoły podstawowej z 

Łącznej, Gozdu  i Zalezianki. Pani Dyrektor organizacyjnie pomogła bardzo dużo za co 

serdecznie dziękuję. 

Radna Żaczek  -  zgłosiła kilka pytań i wniosków. 

1/ zapytała od kiedy będzie ratownik nad zbiornikiem Jaśle i prosiła o poprawienie stanu 

parkingu przy zbiorniku 

2/ prosiła po raz kolejny o dowieszenie kilku lamp na odcinku od Jaśli do mostu 

3/ zwróciła uwagę na porządek i otoczenie budynku ZGK ,  wygląda zaniedbany , 

niewykoszony trawnik, żywopłot nierówno podcięty. To jest wizerunek jednostki. 

4/ prosiła o wypełnienie ubytków w jezdni na  starodrożu e-7, co wynika ze złego 

odprowadzania wody  

5/ prosiła o poprawienie stanu drogi od Jaśli do zalewu, na co Pan Wójt odpowiedział, że 

wczoraj ta drogą jechał i nie jest źle. 

6/ zgłosiła uszkodzoną  barierę ochronną nad przepustem na wprost z drogą 

podporządkowaną 

7/ konieczne byłoby odmalowanie pasów dla pieszych na jezdni starodroża i dokładne 

oznakowanie jezdni w Łącznej i Goździe 
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Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha  -  powiedział, że zawsze były wysyłane zaproszenia na 

spotkanie sołtysów w Wąchocku. W tym roku takich zaproszeń nie było. 

Zaproponował aby wrócić do spotkań sołtysów naszej gminy z wójtem gminy i radą gminy, 

żeby można było w węższym gronie porozmawiać o problemach poszczególnych sołectw. 

Przewodnicząca Rady  - uznała, że właśnie sesja czyli dziś jest takie spotkanie radnych, 

sołtysów i wójta gminy.  

Radny Śliwa  -  podziękował Wójtowi Gminy, Radzie Sołeckiej, Sołtysowi, i Dyrekcji Lasów 

Państwowych  za odrestaurowanie  obelisku upamiętniającego miejsce wykonania egzekucji 

mieszkańców Klonowa, za leśniczówką w Klonowie. 

Radny podziękował również za położenie kostki brukowej i ławeczek przy kaplicy w 

Klonowie. 

Kończąc zapytał  krótko, kiedy firma ruszy z budową drogi w Klonowie. 

Wójt Gminy  -  ustosunkował się do propozycji sołtysa Brachy.  Pomysł jest dobry, można 

wrócić do spotkań i rozmawiać. Spróbujemy zorganizować takie spotkanie  po wakacjach.  

Odnośnie sołtysów, wśród sołtysów są jednostki wybitne, z ogromnym zaangażowaniem  jak 

np. sołtys Podłazia p. Litwiński  czy sołtys Klonowa p. Biela. 

O miejsca kultu powinni dbać mieszkańcy jak  również gmina. 

W Zaleziance zrobiliśmy parking środkami społecznymi i jest przyzwoicie w tym miejscu.   

W Klonowie jest to zasługa sołtysa Bieli, który zaangażował swoje środki i siły.  Aktywność 

człowieka wypływa z serca. Różnić się możemy ale zawsze powinniśmy znajdować nić 

porozumienia. 

Sołtys Klonowa p. Bogdan Biela – poprosił o głos mówiąc, że sołtysem trzeba być na co 

dzień, trzeba czuć i chcieć.  Na kostkę w Klonowie mam dokumenty , można sprawdzić  

zapraszam. 

Byłem w  Wąchocku, , byli tez inni sołtysi, dostali nagrody,  tam nie trzeba zapraszać.   

Jeśli będzie u nas spotkanie z sołtysami również przyjdę, bo spróbować warto ale sesja 

również jest takim spotkaniem. 

O głos poprosiła jeszcze mieszkanka Łącznej p. Alicja Cybulska, która zgłosiła kilka 

wniosków. 

1/ z nowego harmonogramu odbioru odpadów wynika, że odpady wielkogabarytowe należy 

dowieźć we własnym zakresie do punktu PSZOK na terenie ZGK.  Mieszkanka uważała, że 

jest to duże utrudnienie dla osób nie mających własnego duego środka transportu.  

Dotychczas można było wystawić odpady wielkogabarytowe  przed posesję. 

2/ zwróciła uwagę na spalanie śmieci na cmentarzu,  bo wiadomo co w tych śmieciach jest.  

Dała przykład, że  we Wzdole śmieci z cmentarza wywożone są w kontenerach.  

3/ prosiła aby drogę koło jej posesji do lasu wysypać żwirem niepylnym, ponieważ po 

przejechaniu samochodu z drogi unoszą się tumany szkodliwego pyłu 

4/ prosiła o udrożnienie odpływów  w rowach 

Pani Cybulska zakończyła , podziękowała i wyszła z sali obrad. 

 

Przewodnicząca Rady  -  w tym momencie ogłosiła  20 min. Przerwę w obradach. 

 

Po przerwie  kontynuowano dalej  p. 6  i  7 porządku obrad. 

Pracownik Urzędu Gminy p. Sylwia Mendak  -  odniosła się do wniosku mieszkanki gminy w 

sprawie odbioru nadgabarytów i sprostowała.  Nie ma żadnej zmiany. Dwa razy w roku 

odpady nadgabarytowe odbierane są sprzed posesji tak jak było do tej pory. W międzyczasie  

jeśli ktoś potrzebuje,  można takie odpady zawieźć do punktu PSZOK.  Zwiększyła się 

natomiast częstotliwość odbioru popiołu zimą tj. co 2 miesiące.  W harmonogramie jest to 

napisane. 
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Sołtys Gozdu p. Starz  -  prosiła  aby uczulić firmę odbierającą odpady,  aby zabierali również 

pełne kosze z przystanków. 

Pracownik p. Sylwia Mendak  -  odpowiedziała, że kosze na przystankach opróżniane są  

przez firmę  2 razy w miesiącu.  W międzyczasie  grupa robót również opróżnia kosze. 

Radny Borowiec  -  zapytał kto wykonywał remonty cząstkowe na drodze od e-7 do 

Osełkowa. 

Przewodnicząca Rady  -  w ramach okresu gwarancyjnego do końca czerwca, firma 

wykonywała naprawy i remonty cząstkowe tej drogi.   

Radny Chaba  -  zgłosił wniosek aby na każdej sesji przewodniczący komisji odczytywali  

sprawozdanie z odbytej komisji. 

Radny Nyga  -  jestem przeciwny ponieważ na każdą komisję każdy może przyjść. 

Radny Chaba  -  dodał, ale nie wszyscy radni wiedzą o danej komisji. 

Radny Januchta  -  nie dotyczy to Komisji Rewizyjnej ponieważ sprawozdania z komisji 

Rewizyjnej odczytywane są regularnie. 

Radna Żaczek  -  proponowała usprawnić  prace w ten sposób, aby o posiedzeniu komisji 

informować oprócz członków komisji, także pozostałych radnych.  

Przewodnicząca Rady  -  zgłoszono dwa wnioski formalne,  czy są jeszcze inne wnioski. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła radnych  przed głosowaniem wniosków  o dokładne 

sprecyzowanie wniosków. 

Radny Chaba  -  wnioskował o to aby na sesji odczytywane były wnioski czy decyzje jakie 

zapadały z każdej komisji,  oprócz Komisji Rewizyjnej. 

Przegłosowano wniosek radnego .   

Wniosek przeszedł większością głosów (za- 7 głosów, przeciw- 4, wstrzymało się -2/14 ) 

Następnie odbyło się głosowanie wniosku radnej Żaczek aby o każdej komisji informować 

wszystkich radnych.  

Wniosek przeszedł większością głosów  ( za-  6 radnych, przeciw- 4, wstrzymało się  - 4/ 14 ) 

Przewodnicząca Rady  -  stwierdziła, że większość radnych była za wnioskiem radnego 

Chaby. 

 

O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Poinformował Radę Gminy o dwóch ważnych sprawach dotyczących budżetu gminy. 

1/  sprawa przebudowy drogi powiatowej w kierunku Podłazia 

2/  dofinansowania do zakupu ambulansu pogotowia ruchu drogowego – Furgonu APRD     

dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policjiw Skarzysku-Kamiennej. 

Na Komisji Budżetowej obie sprawy były poruszane  i odczytane były pisma z Policji w 

sprawie zakupu ambulansu specjalistycznego. 

Chodzi o zakup specjalistycznego wozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji. Furgon taki jest wykorzystywany do zabezpieczania miejsc wypadków 

drogowych, wyposażony w odpowiednie urządzenia.  Koszt takiego wozu to ok. 270 tys. zł . 

Policja ma 130 tys. zł, obiecana dotacja Prezydenta Miasta i  Starosty Powiatu to 100 tys. zł .  

Jest prośba Komendanta Powiatowego  aby resztę dofinansowały samorządy powiatu   

po 8 tys. zł .  

Odpowiedziałem Panu Komendantowi, że musze o to zapytać organ Rady Gminy.   

Sprawa jest otwarta , nie przesądzam. Nie mam informacji co zrobią ościenne gminy.   

Jak Rada Gminy zdecyduje tak zrobię. Proszę dziś o przegłosowanie tematu,  aby to była 

określona decyzja Rady Gminy. 
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W sprawie dotyczącej kwestii przebudowy drogi powiatowej w kierunku Podłazia,  odbyło się 

spotkanie z Dyrektorem ZDP p. Markiem Czyż  i członkiem Zarządu Powiatu p. Anną 

Leżańską. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego  Zarząd Powiatu proponuje nam 

ograniczyć wielkość tej inwestycji.  Projekt zakładał wykonanie całości odcinka od wiaduktu 

kolejowego  do  skrzyżowania z drogą do cmentarza nad kościołem. W międzyczasie 

dyskusje trwały. Koszt przebudowy samej krzyżówki na rondo to ok. 500 tys. zł. Zarząd Dróg 

Powiatowych chciał zrealizować tę inwestycję w oparciu o tzw. spec ustawę.  W przypadku 

działania na podstawie  spec ustawy przejmuje się grunty bez zgody właściciela w oparciu o 

podziały geodezyjne, robi się inwestycję  a później trzeba zapłacić za przejęte grunty pod 

inwestycję drogową . To wymaga pieniędzy i czasu. 

Kosztorys inwestorski  na przebudowę tej drogi o długości ok. 350 m wynosi  2 mln zł. być 

może przetarg pójdzie taniej. 

Wyasygnowaliśmy w naszym budżecie 200 tys. zł jako współfinansowanie dlatego miałem 

podstawę do podpisania porozumienia na 350 m drogi.   

Dziś Zarząd Dróg Powiatowych proponuje wykonanie części tego odcinka plus odwodnienie 

tylko na wysokości kościoła. 

Proszę zastanowić się nad decyzją, bo to jest ważne czy podpisać aneks do porozumienia czy 

nie podpisać. 

Przewodnicząca Rady  - otworzyła dyskusję na ten temat. 

Radny Litwiński  -  w I wersji Starostwo sugerowało, że samo rondo miało kosztować         

500 tys. zł  na co ich nie stać. Obecnie ten sam odcinek, czyli samo skrzyżowanie dróg          

bez ronda podobnie bo 450 tys. zł.  Wobec tego pozostały odcinek drogi ok. 300 m  

kosztowałby  1 mln zł. 

Radny Czerwiński  -  podobnym przykładem była droga Występa. Odczytał wyciąg z 

protokołu Rady Gminy z dnia 27 maja 2015 roku, gdzie łącznie było  900 tys. zł za 700 m 

drogi. Wtedy też Pan Starosta obiecał, jeśli braknie pieniędzy dołoży sam. Przetarg poszedł 

taniej niż 900 tys. zł  i nikt reszty pieniędzy gminie nie oddał  a później Powiat wyciągnął 

rękę  o pieniądze po raz drugi. Bazując na tym z 2015 roku nie możemy traktować zapewnień 

Starostwa Powiatu poważnie.  

Radna  Żaczek  -  zapytała co tak podrożyło koszty wykonania  tej drogi. 

Wójt Gminy  -  z informacji jakie posiadam , zmieniła się cena masy bitumicznej.  Starostwo 

czerpie informacje o kosztach budowy dróg z dotychczas rozstrzygniętych przetargów,  które 

poszły drożej. Budować drogi trzeba tylko czy za każde pieniądze.  Następna sprawa to czy 

ten odcinek , który proponują  jest najbardziej newralgiczny.  Jeśli w tym roku zbudujemy ten 

odcinek drogi może się okazać, że w przyszłym roku nie będziemy dalej budować. Wysokość 

ceny budzi wątpliwość. 

Radny Litwiński  -  zaproponował , może wobec tego zrobić odcinek od kościoła do rozjazdu 

za zabezpieczone 450 tys. zł. 

Radny Kałuziński  -   ja nie ograniczałbym zakresu tego zadania.  Niech się odbędzie 

przetarg,  zobaczymy ceny ofert.  Nie ograniczajmy zakresu. 

Zapytał też  co z przejściem dla pieszych. 

Przewodnicząca Rady  -  popierała wniosek poprzednika aby absolutnie nie ograniczać 

zakresu zadania, tylko ogłosić przetarg na całość.  Nie możemy budować  300 m drogi           

za 2 mln zł.  Proszę radnych o opinie  bo dzisiaj musimy wypracować stanowisko w tej 

sprawie. 

Radny Borowiec  -  zapytał czy tylko nasza gmina i starostwo budują tę drogę i co wtedy ze 

spec ustawą. 
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Wójt Gminy  - odpowiedział, tylko te dwa samorządy będą budować drogę. Spec ustawa nie 

ma tutaj nic do rzeczy,  to jest inna forma realizacji inwestycji. W spec ustawie posługujemy 

się ZRID-em  czyli zgodą na realizację inwestycji drogowej. Droga Osełów-Jaśle-Stawik była 

również realizowana spec ustawą. 

Radna  Żaczek  - uważam, że nie powinniśmy ograniczać tego projektu. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty  - popierał zdanie radnego Kałuzińskiego  aby 

odbył się przetarg na całość i proszę o przegłosowanie takiego wniosku. 

Innych wniosków w tej sprawie nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady -  poprosiła o przegłosowanie wniosku radnego Kałuzińskiego aby 

przetarg został ogłoszony na całość,  czyli podtrzymujemy stanowisko zawarte w 

porozumieniu. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie  ( za-  14 / 14 radnych obecnych) 

 

Przewodnicząca Rady  -  następnie otworzyła dyskusję na temat dofinansowania zakupu 

samochodu dla Policji  i zapytała skąd wzięlibyśmy pieniądze na samochód.  

Wójt Gminy  -  z rezerwy wójta nie można wziąć środków na ten cel.   

Mam pewną informację, dziś zostały otwarte oferty na oświetlenie do Osełkowa. Oferty 

złożyły 4 firmy (Pan Wójt wymienił firmy i kwoty ofert) .  W budżecie mamy  53 tys. zł na tę 

inwestycję.  Po otwarciu ofert jest deficyt w budżecie na te inwestycję w kwocie  11 tys. zł. 

Jak to się ma do naszej decyzji o dofinansowaniu zakupu samochodu. Nie chcę nic sugerować 

ale mogę powiedzieć Komendantowi Powiatowej Policji, że nie mamy tych 8 tys. zł. 

ponieważ musimy dołożyć do inwestycji oświetlenia. 

Radny Chaba  -  to tak jakbyśmy finansowali samochody dla zawodowej straży pożarnej. 

Takie samochody są finansowane z budżetu państwa a Komenda Powiatowa powinna się 

starać o te pieniądze. Uważam, że takie pieniądze są bardziej potrzebne na oświetlenie  do 

Osełkowa. Wnioskuję nie dawać tych pieniędzy, czyli nie wyrazić zgody na dofinansowanie.  

Przewodnicząca Rady  - zapytała czy są inne wnioski w tej sprawie. 

Innych wniosków nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie 

wniosku radnego Chaby   -  nie wyrażamy zgody na przekazanie środków  dla Komendy 

Powiatowej Policji  na zakup  ambulansu pogotowia ruchu drogowego. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie  (za-  14 / 14 obecnych radnych)  

 

Przewodnicząca Rady   -  zapytała czy są jeszcze pytania lub wnioski w innych sprawach. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka  -  odpowiedział w sprawie 

przejścia dla pieszych.  Dokumentację już mamy na dwa przejścia,  na starodrożu e-7 na 

wysokości delikatesów Centrum  oraz  w Kamionkach  nad przedszkolem.  Musimy szukać 

pieniędzy w środkach własnych.  

Wójt Gminy  -  podpowiedział, że na przejścia dla pieszych można przeznaczyć środki z 

rezerwy wójta.  Tam są dwa duże sklepy wielkopowierzchniowe i chodzi o bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Radny Januchta  -  sugerował czy właściciele sklepów nie mogliby partycypować w kosztach. 

Wójt Gminy  -  świadomość przedsiębiorców jest obecnie duża  i powiedzą że płacą podatki  

a drogi utrzymuje gmina. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.  8  a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2016; 

Sprawozdanie finansowe złożyła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 

p. Monika Smulczyńska, po czym poprosiła o pytania 

Radny Kałuziński -  zapytał skąd się wzięło 50 tys. zł wzrostu na wynagrodzeniach  a nie było 

zwiększenia etatów. Z dotacji  240 tys. zł z gminy, 140 tys. zł idzie na wynagrodzenia, 

dlatego trzeba się trochę zastanowić nad budżetem biblioteki. 

Główna Księgowa -  wyjaśniła, że w 2016 roku wyższe były koszty umów zleceń, bo było 

więcej imprez.  Na koniec roku 2015 w grudniu  księgowa przeszła z  ¼ etatu  na  ½ etatu.  

Wynagrodzenie Pani Kierownik w 2015 roku było bez 1 kwartału  a w 2016 roku był cały 

rok.  Stażyści  w 2015 roku była 1 pani a w 2016 roku były 3 osoby zatrudnione. 

Skarbnik Gminy  -  uzupełniła wyjaśnienie, w puli wynagrodzenia mieszczą się 

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników jak również koszty umów zleceń. Różnica 

wynika ze zwiększenia kosztów umów zleceń, bo umów było więcej. 

Radny Borowiec  -   na komisji Pani powiedziała, że były tylko 3 osoby zatrudnione. 

Główna Księgowa  -  wyjaśniła, tak bo Pan pytał ile było etatów i umów na koniec roku. 

Natomiast były umowy zlecenia w ciągu roku, które zakończyły się wcześniej. 

Wójt Gminy  -  Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej powoduje pewne koszty  i 

rodzi się pytanie o zasadność wykorzystania tych środków. Przygotowanie pewnych imprez 

czy półkolonii pociąga pewne koszty. Jeśli pieniądze są wydatkowane zgodnie z ustawą i 

potrzebami mieszkańców to nie ma żadnego problemu. 

Radny Kałuziński  -  gdyby Pani Księgowa powiedziała, że w ciągu 2016 roku  było np. 20 

umów zleceń  a nie 3 umowy,   byłoby inaczej. Proszę mnie źle nie zrozumieć  bo ja nie 

jestem przeciwko Bibliotece, tylko proszę o wyjaśnienie tego czego nie zrozumiałem. 

Główna Księgowa  -  powtórzyła, bo pytanie było jakie było zatrudnienie na koniec roku. 

Radny Czerwiński  -  zapytał czy Gminna Biblioteka Publiczna może pobierać  opłaty za 

wynajem sal. 

Główna Księgowa  -  może pobierać opłaty,  choć większość dochodów dotyczyła wynajmu 

szkoły w Zagórzu i w Klonowie. 

Wójt Gminy   -  Radny Czerwiński  ma pełną świadomość tego  ponieważ zadał kiedyś takie 

pytanie o udzielenie informacji publicznej i odpowiedź otrzymał. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -   poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2016; 

 

Uchwała  Nr XXXII/160/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

(za- 13,  przeciw – 0,  wstrzymał się – 1/ 14 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8  b) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik -  na Komisji Budżetowej przedstawiałam  sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2016 rok, jak również bilans budżetu i bilans budżetu wszystkich 

jednostek budżetowych oprócz biblioteki publicznej.  
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Skarbnik Gminy  krótko przedstawiła bilanse.  Bilanse wynikają z zestawienia obrotów i sald  

na koniec roku wszystkich kont księgowych Urzędu Gminy  i jednostek budżetowych. 

Pani Skarbnika zakończyła i podziękowała . 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi do sprawozdań. 

Radny Czerwiński  -  zapytał o dochody majątkowe 2 % ,  dział 010 wykonanie  0  a plan był 

2 800 000 zł. Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych został odrzucony z powodu 

niespełnienia wszystkich  narzuconych kryteriów merytorycznych. 

Dział 600  gmina podpisała umowę na dofinansowanie ze środków unijnych budowy  trzech 

dróg gminnych Czerwona Górka, Zajamnie i Klonów.  Droga Czerwona Górka została 

zrealizowana w 2016 roku  lecz rozliczenie i refundacja środków nastąpi w 2017 roku. 

Wydatki majątkowe  na drogę Czerwona Górka plan 605 tys. zł   a po przetargu to 308 tys. zł. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik  -  faktura za drogę Czerwona Górka została zapłacona w 

grudniu 2016 roku natomiast rozliczenie i płatność wymagają czasu  dlatego nie było już 

możliwości odzyskania  środków w 2016 roku. 

Innych pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady  -   poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

 

Uchwała  Nr XXXII/161/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za- 11,  przeciw – 3  / 14 obecnych ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8  c) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 

24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. 

Uchwałę wyjaśnił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Załącznikiem do uchwały jest mapka na której jest zakres opracowania.  Na dole mapki jest 

działka gminna nr 105/2, która jest drogą dojazdową od wielu lat. Chcieliśmy  aby w tym 

opracowaniu była pokazana ta droga aby zaistniała, ale nie wszyscy właściciele 

nieruchomości przylegających bezpośrednio do tej drogi wyrazili zgodę na oddanie gruntów 

pod drogę. Część z nich opowiedziała się przeciwko.  W związku z tym zaistniała 

konieczność wyjęcia tej drogi z opracowania. Tylko tego dotyczy ta uchwała. Przy kolejnej 

zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Występa droga ta musi 

być uwzględniona choć przedłużą się  uzgodnienia.  Proszę o przyjęcie tej uchwały.  

Radny Chaba  -  powiedział, że tak właściwie to tylko 1 mieszkaniec sprzeciwiał się, wszyscy 

inni byli za.  

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka  -  przy zmianie planu 

zagospodarowania dla całego obrębu Występa nie będzie problemu i droga będzie zmieniona. 

Sołtys Występy p. Bracha  -  zapytał czy Echo Investment nie jest zainteresowane tą drogą. 

Wójt Gminy  -  odpowiedział, że Echo Investment byli zainteresowani tą drogą  dlatego 

pierwotne opracowanie obejmowało tę drogę.  Brak  zgód  mieszkańców  powoduje 

przedłużanie się terminów, dlatego Echo Investment opracowało sobie inny podział 

nieruchomości i wytyczyło sobie drogi na swoim terenie, wyłączając działkę gminną z 

opracowania. 
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Radny Borowiec  -  zapytał  czy działki nr 84/1  i  84/2  to jest droga gminna. 

Kierownik Pastuszka  -  odpowiedział , tak to jest droga gminna koło kościoła. 

Radny Borowiec  -  zapytał czy suma na kanalizację Występa-Zalezianka zawiera również 

podłączenie kanalizacji do  obszaru Echo Investment. 

Skarbnik Gminy  - żadne środki na kanalizację Występa-Zalezianka nie są zabezpieczone w 

budżecie  na 2017 rok. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -   poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały   

Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łączna.  

 

Uchwała  Nr XXXII/162/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

( za- 11,  przeciw – 0, wstrzymało się - 3  / 14 obecnych ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad   9   

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok  

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  z  wykonania budżetu 

Gminy Łączna za 2016 rok 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik -  odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy Łączna za 2016 rok .   

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok była pozytywna.    

 

b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 Skarbnik Gminy  p. Alicja Miernik – poinformowała, że informacja nie zmieniła się  

w stosunku do roku ubiegłego. Oddane zostały tylko pewne inwestycje zwiększające środki 

trwałe tj. budowa drogi Czerwona Górka, wodociąg Łączna, parking przy szkole w Zagórzu, 

budowa chodnika przy Zespole Szkół w Goździe. 

 

c)   wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy 

Łączna  z tytułu wykonania budżetu  za 2016 rok  wraz z  uzasadnieniem; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta   -  odczytał  wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Łączna z dnia 19 maja 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Łączna. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Łączna o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wraz z uzasadnieniem. 

 

d) pinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji  Rewizyjnej; 

Opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem odczytała   Przewodnicząca 

Rady Gminy Monika Pająk.  

Regionalna Izba Obrachunkowa  zaopiniowała wniosek pozytywnie.  
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e) Dyskusja 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Litwiński  -  poinformował, że Komisja 

Planowania i Budżetu  wypracowała stanowisko przegłosowane większością głosów, w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna  za wykonanie budżetu 2016 roku. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos, bardzo proszę. 

Innych głosów nie było, dlatego Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

             f)  głosowanie uchwały 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała  Nr  XXXII/163/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. 

Została przyjęta większością głosów 

(za- 11 radnych,  przeciw- 3 / 14 ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady  -  pogratulowała Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński   -  podziękował Radzie Gminy  za głosowanie.   

Okoliczności związane z kwestiami  dotyczącymi przetargów, czy tego jak ruszyły środki 

unijne, dotyczą nie tylko naszej gminy bo dotyczą wielu gmin i często umowy były 

podpisywane z opóźnieniem a wiele inwestycji nie było realizowanych.  

Dziękuję za zaufanie i za głosowanie. 

 

Ad. 10 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017r. 

Radny Borowiec   -  chciał się jeszcze dowiedzieć o kolonie letnie z komisji alkoholowej. 

Przewodnicząca Rady  -  ponieważ pytania , wnioski już były,  jesteśmy obecnie  przy 

punkcie 10, na to pytanie zostanie udzielona odpowiedź na komisji. 

Przewodnicząca Rady  -   wróciła do  pytania,  czy są uwagi do protokołu. 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego przegłosowano przyjęcie protokołu. 

Protokół Nr XXXI/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017r. został 

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

 

Ad  11. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

 

 

Protokół sporządziła                  Sekretarz obrad                           Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Halina  Dziarmaga                    Paweł  Kałuziński                                  Monika  Pająk 

 


