
Protokół  Nr  XXXIII/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  26 lipca 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  9,00  -  10,50 

 

Ad  1. 

Dnia 26 lipca 2017r. odbyło się kolejne XXXIII-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 

- Przedstawiciel Firmy Graczkowski-Dotacje p. Rafał Graczkowski 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- pracownik Urzędu Gminy p. Magdalena Redlica 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- mieszkańcy Gminy Łączna 

 

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

93 % ustawowego składu Rady Gminy. 

Radny Paweł Kałuziński – nieobecny usprawiedliwiony. 

Obrady były prawomocne. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Sławomira Litwińskiego,  

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. 

Radna Odrzywolska – zadała pytanie czy tytuł Programu Rewitalizacji nie powinien brzmieć 

„Korekta Programu Rewitalizacji…”. To nie jest aktualizacja, tylko nanosimy poprawki, nie 

poprawiamy żadnych starych danych tylko uzupełniamy błędy które wykazał Urząd 

Wojewódzki. W uzasadnieniu też jest mowa o korekcie. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że pytanie będzie przekazane Panu Graczkowskiemu 

później,  kiedy przybędzie na obrady. 
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Pan Tadeusz Moskal – jako mieszkańcy Jęgrznej mamy parę pytań do Pana Wójta, a nie 

chcielibyśmy zabierać czasu i czekać na odpowiedni punkt w porządku obrad dotyczący 

pytań, wniosków i postulatów. 

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała,  po przyjęciu porządku obrad udzielę Panu głosu. 

 

Porządek obrad stał się obowiązujący. 

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) przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” 

b) przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole 

Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”  w Łącznej  

w Przedszkole w Łącznej. 

c) zmian budżetu Gminy łączna na 2017 rok 

d) zaciągnięcia kredytu. 

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

10. Zakończenie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady – oddała głos p. Tadeuszowi Moskalowi mieszkańcowi Jęgrznej. 

Mieszkaniec Jęgrznej p.Tadeusz Moskal – zadał pytanie do Wójta Gminy czy prawdą jest, że 

prace drogowe obecnie trwają w Klonowie i termin zakończenia tej drogi jest do końca 

listopada 2017r.  

Zapytał też czy to prawda, że firma po wykonaniu drogi w Klonowie przejdzie do 

wykonywania drogi na Zajamniu i ma się to odbyć prawdopodobnie w sezonie zimowym.  Na 

Zajamniu firma zrobiła parę przekopów i jeździmy po dołach psując zawieszenia w 

samochodach. Nikt nie raczy przyjechać poprawić cokolwiek bo uznają, że droga będzie 

robiona wkrótce,  więc nie warto poprawiać. Chcieliśmy otrzymać odpowiedź  na te pytania. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedział najprościej,  jest to nieprawda. 

Mieszkanka Jęgrznej  p. Angelika Sykulska – zadała pytanie kiedy będzie robiona droga na 

Zajamniu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – głos w tej sprawie zabierze Kierownik Wydziału 

Technicznego i poda terminy wykonania i zakończenia inwestycji drogowych. Ustalenia w 

umowie opisują do kiedy firma ma zrealizować inwestycję. 

Pani Sykulska  –  wobec tego chcielibyśmy żeby teraz poprawiono nam tą drogę. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński –  odpowiedział, dobrze. 

Pan Tadeusz Moskal – zapytał czy jest prawdą, że droga na Klonowie jest obecnie 

wykonywana.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – tak, jest wykonywana. 

Pan Tadeusz Moskal – w rozmowie ze mną w 2015r.  kłamał Pan, że w 2016r. najdalej droga 

na Zajamniu będzie wykonana. Nie ma żadnych perspektyw, że nawet w tym roku droga 

będzie zrobiona. Chciałem zastrzec, że jeżeli Pan Wójt ma plany na zimę wejść z budową 

drogi u nas , to oświadczamy, że nie wpuścimy żadnej firmy, która będzie chciała przystąpić 

do prac na drodze Zajamnie w zimie. Jedyne co możemy wpuścić to sprzęt do usuwania 

śniegu. Prac drogowych nie wykonuje się w zimie. Przyjdzie wiosna wszystko co zostało 

zrobione zimą osiądzie.  
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Firma weźmie pieniądze i pojedzie. A my będziemy mieli problemy z drogą tak jak mamy do 

tej pory. Czy jest projekt, który przewiduje wyrównanie, utwardzenie, wałowane i asfalt na 

drodze w Zajamniu. Podejrzewam, że zepchną, wyrównają, położą dywanik i tyle.  

Firma przyjechała, robili rowy, zrobiła trzy przekopy i pojechali. U sąsiada pół działki 

zrobione, pół nie. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Proszę nie przysyłać żadnych 

firm do budowy drogi Zajamnie zimą. 

Przewodnicząca Rady – zadała pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego, czy ta sama 

firma będzie wykonywać drogę na Zajamniu co w Klonowie. Do kiedy jest umowa oraz jakie 

są ustalenia, kiedy firma ma wejść na Zajamnie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka –  tak, ta sama firma będzie 

budowała  w Klonowie  i  w Zajamniu. Umowa na drogę w Klonowie termin do końca 

listopada br., umowa na drogę w Zajamniu do końca marca 2018r.  Firma ma już przekazane 

place budowy  i  teraz zależy od decyzji firmy kiedy wejdzie na teren.  Termin końcowy 

inwestycji był ustalony w przetargu ogłoszonym w 2016r. Wtedy ogłosiliśmy przetargi na 

trzy drogi: Czerwona Górka, Klonów i Zajamnie   z różnymi terminami końcowymi na 

wykonanie.  

Przewodnicząca Rady – zapytała skąd się wziął tak odległy termin końcowy zakończenia 

drogi Zajamnie tj. marzec 2018r. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, z uwagi na 

możliwości finansowe gminy. Gmina nie jest w stanie wybudować w jednym roku trzech 

dróg, stąd trzy inwestycje rozłożone na trzy kolejne lata. Nie jest powiedziane, że firma 

będzie robić drogę w zimie. Może przejść prosto z Klonowa  na Zajamnie. Firma może 

wykonywać równolegle dwie drogi i to firma ustala harmonogram i jakie ma siły przerobowe 

na wykonanie tych dwóch zadań.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  –  budowanie drogi w obecnych czasach  odcinka  

takiego jak Zajamnie , przy odpowiednich mocach firma może wykonać w ciągu dwóch 

miesięcy.  

Każdy samorząd ogłaszając przetarg nie wpisuje w specyfikacji daty rozpoczęcia inwestycji, 

najważniejszy jest termin zakończenia. Pytanie Pana Moskala kiedy firma wejdzie na drogę  

w Zajamniu jest poza naszą możliwością odpowiedzi. Rozmawiałem z prezesem firmy 

mówiłem, że chcielibyśmy aby te inwestycje wykonać jak najszybciej. Jeśli firma zechciałaby 

i miała moce przerobowe żeby to wykonać w tym roku przed zimą, to zrobimy wszystko żeby 

tak się stało, jeśli chodzi o płatności. Natomiast warunki przetargu są opisane w specyfikacji 

przetargowej i w prawie zamówień publicznych. Nie możemy teraz wymagać od firmy żeby 

zrobiła drogę dzisiaj albo w tym miesiącu.  

Zgadzam się, że budowanie  zimą  w naszym klimacie nie jest dobre. Pogoda w ostatnim 

czasie płata figle i bywa tak, że zima nie przypomina zimy, a firmie wtedy nic nie 

przeszkadza żeby wykonywać prace. Niskie temperatury oraz deszcze mogą przesunąć 

terminy wykonania inwestycji.  

Jeśli okaże się, że firma w tym roku nie będzie w stanie wykonać całej inwestycji w Zajamniu 

to doprowadzimy drogę do takiej użyteczności, aby można było spokojnie przejechać  oraz  

żeby w okresie zimowym można było odśnieżyć. 

Pan Tadeusz Moskal – jeżeli Pan Wójt stwierdził, że firma może wykonać tą inwestycję  

ciągu dwóch miesięcy, to ma Pan prostą odpowiedź.  Do marca 2018r. firma ma termin,  

a więc będą robić w miesiącach styczeń, luty i marzec. Wcale się nie będą spieszyć żeby na 

Klonowie skończyć wcześniej, bo  i tak  mają termin Zajamnia do marca. Nikomu na tym  

nie zależy tak,  jak mieszkańcom. Droga w Jęgrznej jest zrobiona, my też jesteśmy częścią 

Jęgrznej, a nikt się nami nie interesuje i naszą drogę robi się ostatnią.   
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My nie chcemy na zimę drogi. Na zimę chcemy żeby nasza droga była odśnieżana, żebyśmy 

mogli przejechać. Firma, która robiła przekopy zablokowała drogę, my nie mamy innych 

objazdów. Musieliśmy czekać aż firma skończy pracę  żeby można było przejechać. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że jeśli chodzi o Jegrzną to jest to droga powiatowa, 

a Zajamnie to droga gminna. Zapewniam pana, że wszystkie drogi gminne były w ostatnim 

czasie realizowane. Poza tym,  Zajamnie nie jest jedną z ostatnich dróg, jest jeszcze Ostrów, 

Jaśle. Ani my jako Rada ani Wójt nie wstrzymujemy żadnych inwestycji drogowych ale są 

takie sytuacje których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to też wynika z posiadanych 

środków. 

Pan Tadeusz Moskal – słyszałem, że pieniądze na drogę w Zajamniu były już w zeszłym roku 

i przekazane zostały na Występę. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Pan mówi prawdę natomiast nie jest to pełna 

informacja, stąd nieporozumienie. Mieliśmy zapisane środki w budżecie gminy, na budowę 

drogi w Zajamniu. Natomiast w ramach budowania dróg gminnych chcieliśmy złożyć 

wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Chcieliśmy zrealizować nie tylko drogę 

Zajamnie  ale też Czerwoną Górkę i Klonów. Wiedząc o tym, że konkurs o dofinansowanie 

zostanie rozpisany, te środki znalazły się w budżecie. Natomiast konkurs został ogłoszony z 

pewnym przesunięciem czasowym i w tym czasie kiedy mieliśmy realizować drogę wspólnie 

z Powiatem w Występie,  przesunęliśmy środki z Zajamnia  na Występę. Wiedzieliśmy, że i 

tak gmina na tamtą chwilę nie dostanie środków unijnych. Koszt budowy wszystkich trzech 

dróg to ponad 1 mln zł, a dofinansowanie unijne na poziomie 63,63 %.  Rada Gminy 

zdecydowała się w tym momencie przesunąć te środki, ponieważ za same środki własne nie 

zrealizowalibyśmy tej inwestycji. Teraz dostaliśmy dofinansowanie, ogłosiliśmy przetarg i 

droga będzie zrealizowana. Przesunięcia środków z jednej inwestycji na drugą zdarzają się  

we wszystkich samorządach.  Pokazanie środków w budżecie jest konieczne aby uzyskać 

dofinansowanie  zewnętrzne.  

Pan Tadeusz Moskal – mieliście pieniądze z dotacji na drogę w Klonowie, Czerwonej Górce  

i Zajamniu. Dwie drogi zrealizowaliście, a trzeciej nie.  

W Klonowie jest wcześniejszy plan zakończenia inwestycji, do listopada 2017r. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – przetarg na każdą drogę  był ogłaszany oddzielnie.  

Do przetargu startowało kilka różnych firm. Firma, która realizowała inwestycję Czerwona 

Górka nie realizuje teraz Klonowa ani nie będzie realizowała Zajamnia.  Droga Czerwona 

Górka to krótki odcinek, droga Zajamnie jest zdecydowanie dłuższa. Kwota przeznaczona na 

udział własny gminy w realizacji drogi w Czerwonej Górce była dużo niższa niż na Zajamniu. 

Proszę brać pod uwagę możliwości finansowe gminy. 

Pan Tadeusz Moskal – budżet gminy jest na naszą drogę organizowany ok. 15 lat. 

Obiecaliście w tym roku drogę i trzeba się z tego wywiązywać. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Pan chce udowodnić, że Zajamnie jest poszkodowane. 

Ja nie znam gminy nawet najbogatszej, która byłaby w stanie zrealizować swoje inwestycje 

drogowe w przeciągu jednej kadencji. Każda droga jest potrzebna i ważna. W trakcie 

wszystkich budżetów musieliśmy realizować inne drogi i inwestycje. Zadał Pan pytanie, 

kiedy będzie droga w Zajamniu, nie można taktować tej sprawy w ten sposób. Gdyby to 

zależało tylko od środków w budżecie gminy to podjęlibyśmy decyzję, że realizujemy 

wszystko naraz. Powiedziałem Panu, że musimy uwzględnić środki z Unijne. 

Pan Tadeusz Moskal – jeszcze raz proszę aby nie przysyłać ekip na zimę do pracy na drodze 

na Zajamniu. 

Mieszkańcy Jęgrznej opuścili salę obrad. 
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Radny Osman – zapytał dlaczego podpisując umowę na wykonanie drogi nie podajemy w 

specyfikacji przetargowej terminów rozpoczęcia realizacji.  

Rozpoczęcie inwestycji w maju i zakończenie koniec listopada w jednej miejscowości, to zbyt 

długo, to jakieś nieporozumienie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  4  i  5. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania 

wniosków i uchwał z poprzednich sesji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński   złożył  sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

I.                Uczestniczyłem : 

30 czerwca – w Parku Etnograficznym w Tokarni , w podpisaniu umowy w ramach kolejnego 

konkursu z działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Kwota 

dofinansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego to ponad 11 mln zł.  

Z konkursu wyłoniono 23 projekty. Wśród nich znalazł się nasz dotyczący wsparcia 

projektów instytucji kultury. 

Gmina Łączna otrzymała dofinansowanie w wysokości 474 795,79 zł w ramach projektu pn. 

„Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie 

Gminy Łączna”. Projekt dotyczy modernizacji budynku po szkole w Klonowie w celu 

nadania mu nowych funkcji kulturalnych oraz zagospodarowania terenu poprzez 

wybudowanie amfiteatru wraz z ławkami.  

                   - w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie, 

2 lipca – w uroczystościach pod mogiłą w Klonowie,  

4 lipca – w spotkaniu z przedstawicielami ZDP i Przewodniczącą Rady Gminy  

Łączna w sprawie planów przebudowy drogi powiatowej w Kamionkach, w kierunku 

kościoła, 

             -  w spotkaniu zorganizowanym w WORD w Kielcach w sprawie  

 możliwości dofinansowania wyposażenia wozu strażackiego OSP Łączna,  

11 lipca   - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach, 

12 lipca – w uroczystościach przed obeliskiem w Michniowie,   

13 lipca – w kontroli ŚBRR dot. zadania Przebudowa drogi gminnej  

w Czerwonej Górce, w wyniku której zrefundowano gminie Łączna umowne koszty tej 

inwestycji, 

19 lipca – w  spotkaniu z Prezesem BUDROMOST Starachowice dot.  

przyśpieszenia realizacji naszych inwestycji w Klonowie i Zajamniu, 

21 lipca – w spotkaniu w Urzędzie z kierownictwem WORD w Kielcach  

w sprawie możliwości dofinansowania wyposażenia wozu strażackiego OSP Łączna,  

25 lipca – w spotkaniu z przedstawicielem firmy PROINWEST z Kielc p. Sławomirem Bęben 

w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej na remont budynku po zlikwidowanej 

szkole w Klonowie,   

                - spotkaniu z Dyrektorem WORD w Kielcach w sprawie  

możliwości dofinansowania wyposażenia wozu strażackiego  OSP Łączna,  

               - we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Łączna,  

  



6 

 

 

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2017 rok, 

- w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna ma 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. 

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

Jeżeli dzisiejsze proponowane zmiany budżetu Gminy Państwo radni uchwalą postępowanie 

zostanie rozstrzygnięte i firma ELEKTROINSTALATOR z Bodzentyna  będzie realizować to 

zadanie.  

W dniu 17 lipca 2017 o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu 

przetargowym „Dowóz dzieci do szkoły w r. szk.  2017/2018” . Informacja z sesji otwarcia 

ofert stanowi załącznik do nin. sprawozdania. Postępowanie w toku.  

W dniu 3 lipca br. udzielono odpowiedzi na piśmie mieszkance Łącznej p. Alicji Cybulskiej 

w sprawie odbioru odpadów ponadgabarytowych, o które interpelowała podczas ostatniej 

sesji. 

  

Z ostatnich wniosków : 

- uzupełniono oznakowanie poziome na starodrożu  e7 oraz namalowano przejścia dla 

pieszych na drodze gminnej przed Przedszkolem w Kamionkach      i Delikatesami Centrum, 

- wykoszono na zlecenie pobocza na starodrożu DK7, a wokół przystanków pracownikami 

grupy robót, 

- w odpowiedzi na pismo Urzędu z dn. 6 czerwca br. w sprawie chodnika do Zagórza – ZDP 

stwierdził, że zadanie zostanie ujęte w propozycjach do projektu budżetu na 2018r. o ile Rada 

Powiatu zabezpieczy środki na ten cel, 

- odmulono przepust na skrzyżowaniu DK7 i Występy, 

- wycięto krzewy wzdłuż drogi do huty, galerówki, SP Gózd – Jęgrzna, Gózd 2-4a, Osełków i 

Stawik, 

- uzupełniono ubytki w drogach do cmentarza i galerówki, 

- oczekujemy wciąż odpowiedzi z ZDP na wniosek radnego Barańskiego w sprawie naprawy 

przepustu przy drodze powiatowej w Czerwonej Górce (nr 9). 

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 Osman – dlaczego przy podpisywaniu umowy został ustalony taki odległy termin 

wykonania drogi czy Zajamnie czy Klonów. Firma pozwala sobie wejść w maju i kończyć 

inwestycje w listopadzie, a drogę można tak jak Pan powiedział zrobić w dwa miesiące. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – terminy zakończenia inwestycji 

drogowych zostały ustalone podczas ogłaszania przetargu z uwagi na środki, które gmina 

posiada. Nie stać nas w jednym roku na płatności, dlatego różne terminy wykonania. W 

2016r. koniec inwestycji w  Czerwonej Górce, 2017r. inwestycja Klonów, 2018r. płatność za 
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Zajamnie. Nie można inaczej ustalić, bo nie stać nas na zapłacenie w jednym roku trzech 

dróg. 

  

Radny Osman – zapytał dlaczego firma robiąca inwestycję na Klonowie nie dostała terminu 

realizacji inwestycji od maja do końca lipca. To my określamy termin realizacji. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – umowę na wykonanie drogi na 

Klonowie firma podpisała w maju lub czerwcu 2016r., czyli w terminie w którym 

rozstrzygnęliśmy przetarg. Określiliśmy termin zakończenia inwestycji, a taki odległy ze 

względu na możliwości finansowe gminy do zapłacenia. Drogę w Klonowie i Zajamniu 

wykonuje jedna firma,  nie stać nas żeby w jednym roku opłacić dwie drogi, dlatego 

rozłożyliśmy płatności  na kolejne lata.  Możliwość rozłożenia płatności na kolejne trzy lata 

dawał nam konkurs marszałkowski, bo od dnia podpisania umowy  do zakończenia  mamy 

trzy lata na realizację. 

Przewodnicząca Rady – panu radnemu chodziło o wykonanie inwestycji w ciągu dwóch 

miesięcy np. od maja do lipca. Gdyby pan był właścicielem firmy nie podpisałby pan takiej 

umowy, ponieważ w ciągu 2 dwóch miesięcy wszystko się może zdarzyć. Gdyby aura była 

nie taka, nie wykonałby pan zadania. Musi być odpowiedni termin realizacji. Nikt z 

wykonawców nie podpisałby takiej umowy. 

Radny Osman – specyfikacja istotnych warunków zamówienia to określa. My jako gmina 

mogliśmy w tych warunkach określić termin, że chcemy drogę zrobić do 30 sierpnia skoro 

środki na to pozwalają. Firma przystępująca do przetargu liczy się z tym, że do tego czasu 

musi się wyrobić i skończyć inwestycję. Tylko my jako gmina decydujemy kiedy chcemy 

mieć zakończoną inwestycję. Nie rozumiem takiej sytuacji jeśli środki na płatność gmina 

posiada. 

Radny Śliwa – uczęszczam na wszystkie sesje i komisje, pani Skarbnik wyjaśniała wszystkie 

zmiany. Projekt z dofinansowaniem 63,63 % polega na tym, że firma która robi inwestycję na 

Klonowie kredytuje tą inwestycję, więc zależy im żeby jak najszybciej skończyć. Jak skończą 

dopiero dokonuje się rozliczenia i odbioru po czym  otrzymujemy środki  z  Urzędu 

Marszałkowskiego. Nie  można robić dwóch dróg na kredyt, trzeba to zrozumieć. 

Radny Borowiec – pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego, jaki procent pieniędzy w 

2016r. był przeznaczony  na inwestycje, a jaki był wydany. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – nie odpowiem na to pytanie, 

muszę zajrzeć w budżet. 

Radny Czerwiński – zadał pytanie kto umieścił artykuł na stronie Urzędu Gminy odnośnie 

pacyfikacji Michniowa. Artykuł umieszczony 2 tygodnie temu nikt go nie sprawdził nie 

przeczytał, że jest błąd literowy w nazwisku Wojewody Świętokrzyskiego. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zostanie to poprawione, jest to pierwszy głos w tej 

sprawie,  nikt tego nie zauważył. 

Radny Osman – chciałbym się zwrócić jeszcze raz do rady z pytaniem czy jako Rada Gminy 

powinniśmy interesować się takimi sprawami jak terminy realizacji i wykonania dróg. Czy 

będziemy pozwalać na to, że firma będzie wykonywać od maja do listopada tak jak Klonów 

czy Zajamnie. Jest to uciążliwe dla mieszkańców. Czy tak powinna wyglądać realizacja 

budowy drogi w Klonowie czy w Zajamniu. Dla mnie sytuacja niedopuszczalna. Warunki 

można na etapie układania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić i firma ma 

się tego trzymać. Dawno było powiedziane, że dróg się w zimie nie robi. Powinniśmy 

zwracać na to uwagę żeby było robione tak jak się powinno robić. 
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Radna Odrzywolska – poinformowała, że w miejscowości Gózd przy skręcie na Psary brakuje 

znaku D-43 koniec terenu zabudowanego. 

Zapytała na jakim etapie jest wielokrotnie zgłaszany przeze mnie wniosek o naprawę 

zapadniętego chodnika, czy coś było robione w tej sprawie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – skończymy koszenie wtedy 

grupa robót przejdzie do wykonywania tych prac. Będziemy próbować te naprawy wykonać 

ale ile nam się uda i czy się uda nie mogę zagwarantować, ponieważ nie mamy 

wykwalifikowanych pracowników. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała o uszkodzonym progu Osełków od strony Ostojowa,  

przewróconym znaku  i części znaków drogowych  poodwracanych. 

Radny Osman – prośba żeby uskok przed mostem od strony Łącznej do E-7 został 

zniwelowany. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – nasz pracownik z dróg występował  

o to na piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych w czerwcu. Jest odpowiedź na nasze pismo 

gdzie ZDP przyznaje się do tych nierówności ale odkłada wykonanie na 2018 rok  ze względu 

na remont całego obiektu mostowego. 

Radny Osman – poinformował o zapadniętej drodze powiatowej na Czerwonej Górce w 

kierunku Jęgrznej od przejazdu kolejowego ok. 200 m , zarwany kawałek drogi i zapadnięty 

asfalt. Proszę o interwencję. 

Radny Śliwa – ponownie rusza pomoc Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie 

od sierpnia br.do czerwca 2018r. Są zmiany w dochodach  kryterium jest 1 268 zł dla 

samotnych  i 1028 zł w rodzinie. Proszę radnych o informacje dla mieszkańców o nowych 

skierowaniach, a Wójta i strażaków o udostępnienie sali OSP.  

W każdej gminie organizują konkursy „przyjazny dzielnicowy”, który pomaga mieszkańcom. 

Czy nie zorganizowalibyśmy takiego konkursu w naszej gminie dla naszych dzielnicowych. 

Jest to pomysł aby wyróżnić dzielnicowych w naszej gminie. 

Radny Chaba – prośba o oznakowanie dróg na terenie gminy. Szczególnie znak D-42 teren 

zamieszkały, który ogranicza prędkość do 50km/h, brak znaku E-17a zezwala na jazdę 

90km/h. Brakuje go w Podzagnańszczu od Zaskala, w Łącznej od Podzagnańszcza, 

miejscowość Występa. W Występie w ogóle brakuje znaku „Występa” na skrzyżowaniu do 

Psar. 

Radna Żaczek – zgłosiła kilka wniosków. 

-prosiła o koszenie działki nad Zalewem od strony drogi, którą podnajęli sobie harcerze.  

- podziękowała za sprzątanie wokół przystanków ale ciągle o to będę prosić, bo jest duże 

zapotrzebowanie. 

- zapytała jak wygląda sytuacja z  dowieszeniem lamp na odcinku od mostu do Jaśli. 

 - Czy szykujemy się do zmiany organizacji ruchu na starodrożu siódemki w Łącznej, czy 

docelowe będzie to co jest. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka –  na starodrożu siódemki 

obowiązuje obecna, aktualna organizacja ruchu, jeśli będą potrzeby i fundusze to możemy 

przystąpić do zmiany.  

Jeśli chodzi o dowieszenie lamp to taka sama sytuacja, jeśli będą środki na ten cel będzie też 

realizacja. Na dowieszenie lamp na tym odcinku nie potrzeba projektu. Koszt jednej lampy z 

montażem plus kable o ok. 1 500 zł. 

Radna Siewierska – zgłosiła problem w miejscowości Zagórze, mimo znaku ograniczającego 

tonaż samochodów od Zagórza w stronę Kapkazów wieczorami regularnie jeżdżą tiry od 

Bodzentyna  i niszczą drogę. Może gmina wystosuje pismo do Policji i Prezesa PCC żeby 
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kierowcy przestrzegali znaków i nie psuli drogi przez Zagórze. Nie przestrzegają też znaku 

stop i dozwolonej prędkości. Aby ograniczyć proceder proszę częściej wysyłać patrole policji. 

Radny Borowiec – zapytał w jaki sposób były przydzielane kolonie z programu alkoholowego 

oraz ilu ludzi z gminy zostało skazanych i skierowanych przez sąd do prac na terenie gminy w 

2016 i 2017 roku. 

Sołtys Podzagnańszcza p. Edmund Wykrota – odpowiedział radnemu, że kolonie z programu 

alkoholowego w tym roku nie były organizowane. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – jeśli chodzi o karalność 

tendencja w gminie spadła. W tych dwóch latach mieliśmy dwie albo trzy osoby. Aktualnie 

mamy jednego. 

Radny Osman – pytanie do Wójta o wodociąg Podzagnańszcze. Kiedy inwestycja zostanie 

zaczęta i kiedy zakończona. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedzi udzielę na następnej sesji. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. 

 

Ad  8  a) 

Podjęcie uchwał y w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna 

na lata 2016-2023” 

Radna Odrzywolska – zapytała czy uchwała, którą będziemy podejmować nie powinna 

nazywać się „ korektą”, ponieważ nic nie aktualizujemy tylko nanosimy korekty które 

otrzymaliśmy w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego. Aktualizacja polega na uzupełnieniu 

starych danych nowymi. 

Przedstawiciel firmy Graczkowski-Dotacje p. Rafał Graczkowski – w kilku gminach 

przyjmowaliśmy już ten program w tytule jako aktualizacja. To chyba nie będzie miało 

większego znaczenia, jeśli Radni tak będą chcieli. To jest rzecz techniczna. Urząd 

Wojewódzki, który oceniał tą uchwałę pod kątem prawnym i Urząd Marszałkowski 

przyjmował uchwały o aktualizacji z innych gmin. To techniczna rzecz i od państwa zależy 

decyzja czy zmieniamy tytuł czy pozostawiamy taki jaki jest. 

Radna Odrzywolska – w uzasadnieniu mamy słowo korekta. Nie było zapoznania z pismem 

co do korekt, które musimy dokonać. Nie było odczytane to pismo. 

Radna złożyła wniosek formalny o zmianę tytułu. 

Przewodnicząca Rady – zapytała czy są inne wnioski.  

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec tego poprosiła o przegłosowanie wniosku Radnej 

Odrzywolskiej o zmianę tytułu uchwały. 

Wniosek nie uzyskał poparcia radnych .  ( za – 4, przeciw – 8,  wstrzymał się – 1/14, 1 radny 

nie brał udziału w głosowaniu ) 

Radna Odrzywolska – proszę  aby Pan Graczkowski odczytał pismo z Urzędu 

Marszałkowskiego odnośnie korekt w programie. 

Przedstawiciel firmy Graczkowski-Dotacje p. Rafał Graczkowski – odczytał pismo.  

W piśmie nie ma uwag do zadań ani do dofinansowania. Konsultowaliśmy korekty z 

pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, dodaliśmy ok. 10 stron opisów i zmieniliśmy parę 

mapek. 

Radny Czerwiński – powołany był Komitet ds. Rewitalizacji, zapytał czy o naniesionych 

korektach komitet nie musiał być poinformowany i zapoznany z nimi. Komitet nic o tym nie 

wiedział. 
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Przedstawiciel firmy Graczkowski-Dotacje p. Rafał Graczkowski – komitet jest ciałem 

doradczym, opiniodawczym.  Brak konsultacji nie jest formalnym aspektem żeby nie 

przyjmować uchwały. Pole manewru mamy niewielkie, odnosimy się tylko do tych korekt, 

które Urząd Marszałkowski przesłał w piśmie. Mamy czas do końca lipca. Musielibyśmy 

pisać pismo o przedłużenie terminu aby spotkał się w tym czasie Komitet. Jest to decyzja rady 

gminy jakie ostateczne rozstrzygnięcie, czy przyjęcie dziś uchwały czy spotkanie komitetu.  

Radny Czerwiński – zapytał czy Pan Graczkowski podparł się innymi samorządami, czy tam 

były spotkania komitetów i czy Urząd Marszałkowski to sprawdza i ma to znaczenie. 

Przedstawiciel firmy Graczkowski-Dotacje p. Rafał Graczkowski – nie we wszystkich 

samorządach istnieją takie komitety.  Jeśli nawet komitet był powołany, to nie było takich 

spotkań. Mamy miesiąc na korekty. 

Radna Odrzywolska – w programie jest dużo literówek i dużo pomyłek  np. mowa jest o 

szkole w Klonowie  a napisane jest szkoła w Kamionkach. 

Innych uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIII/164/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 roku 

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 przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w 

Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w 

Łącznej. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym 

posiedzeniu komisji ,  ale czy są jeszcze jakieś pytania  do uchwały. 

Pytań nie zgłoszono, wobec tego poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIII/165/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 roku 

Została podjęta  jednogłośnie 

(za – 14, przeciw – 0/14 obecnych ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8 c) 

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

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – omówiła projekt zmian budżetu gminy. 

Zmiany budżetu dotyczyły przesunięć środków na domy pomocy społecznej w kwocie 4 435 

zł   oraz zwiększenia wydatków na budowę oświetlenia Łączna-Osełków w kwocie 11 000 zł. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIII/166/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 roku 

Została podjęta większością głosów 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – w budżecie Gminy Łączna na 2017 rok po stronie 

przychodów zapisane zostały środki 1 950 tys. zł z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek. 

Aby teraz ogłosić przetarg na zaciągnięcie kredytu istnieje konieczność uzyskania opinii RIO 

o możliwości spłaty takiego kredytu. Żebyśmy mogli takie pismo wystosować do RIO 

konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Jest to kolejny krok 

uchwalenia budżetu gminy. 

Radny Borowiec – zadał pytanie do czego ma służyć kredyt w kwocie 1 900 tys. zł., jaka 

kwota na wydatki majątkowe. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – w WPF-ie jest to dokładnie określone, na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i na wydatki majątkowe realizowane w bieżącym roku. 

Wydatki majątkowe  1 210 tys. zł. 

Radny Borowiec – zapytał czy w tych pieniądzach jest dołożenie do budowy drogi w 

Klonowie 250 tys., ponieważ w zadaniach inwestycyjnych jest wpisane zwiększenie  

o taką samą kwotę. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – nie jest określone na jaką inwestycję ten kredyt,  

jest on ogólnie na wydatki majątkowe. 

Radny Osman – zapytał czy te 250 tys. zł. to jest zwiększenie czy zaciągnięcie kredytu 

na inwestycje. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – mylne pojęcia, uchwała ta jest na zaciągnięcie kredytu na 

ogólne wydatki majątkowe realizowane w bieżącym roku. Nie jest napisane ile na 

poszczególne zadania przeznaczamy kredytu tylko ogólnie na wydatki majątkowe. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXIII/167/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 roku 

Została podjęta większością głosów 

(za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się – 2/14 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  9. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. 

Protokół Nr XXXII/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2017r. został 

przyjęty bez uwag, większością głosów.  
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(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się 0/14 obecnych, 4 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu) 

 

Ad  10. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

 

 

 

 

Protokół sporządziła                  Sekretarz obrad                           Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Halina  Dziarmaga                   Sławomir Litwiński                                Monika  Pająk 

 


