
Protokół  Nr  XXXIV/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia 15 września 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –   godz.  16,00  -  17,00 

 

Ad  1. 

Dnia 15 września 2017r. odbyło się kolejne XXXIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy 

Łączna. 

Posiedzenie  zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446  z późn. zm.) 

Obrady otworzyła i przewodniczyła im   Przewodnicząca Rady Gminy Łączna  p. Monika  

Pająk . 

Na liście obecności podpisy złożyło  15 radnych, czyli 100 %  składu  Rady Gminy. 

Obrady były prawomocne 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości, przybyłych radnych i sołtysów. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński 

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek 

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

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- mieszkaniec gminy  

 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Mirosława Nygę,  który 

wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady – odczytała wniosek Wójta Gminy  o zwołanie posiedzenia Rady 

Gminy  wraz z zaproponowanym porządkiem obrad. 

Pilna konieczność zwołania sesji podyktowana była potrzebą podjęcia wspólnej  z Powiatem 

Skarżyskim realizacji inwestycji drogowej tj. przebudowy drogi 0590T w Podłaziu – zmiany 

nazwy zadania.   

Przewodnicząca Rady  następnie zapytała czy są jakieś uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego zaproponowany przez Wójta Gminy  porządek 

obrad stał się obowiązujący.  I tak: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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4. Omówienie  i  podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian budżetu Gminy Łączna  na 2017 rok 

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna  

                      na lata 2017-2025 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Skarżyskiemu 

d) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącznej 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 4  a) 

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna  na 2017 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek. 

Zwiększa się dochody  jak również wydatki budżetu  o kwotę  18 225,25 zł. 

I tak dochody: 

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody o kwotę 700 zł, w tym wpływy z odsetek 500 

zł i dochody różne w kwocie 200 zł. 

Dział 700  rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 500 zł z tyt. odsetek. 

Dział 750 rozdział 75023  wpływy z różnych dochodów 800 zł. 

Dział 750 rozdział 75095  - tu następuje zmiana klasyfikacji wydatków dot. projektu 

rewitalizacji – refundacja kosztów poniesionych w zeszłym roku i zamiast § 2057  będą          

§ 2008  i  § 2009  zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim. 

Dział 756  rozdział 75615 § 2680 rekompensata utraconych dochodów 58 zł,  w związku ze 

zwolnieniem z podatku od nieruchomości przez Świętokrzyski Park Narodowy. 

W związku z tym, że wpływ nastąpi po stronie dochodów wprowadza się również te samą 

kwotę w dziale  750  75095 po stronie wydatków. 

Dział  756 rozdział 75615 dokłada się również 200 zł w § 0500  są to dochody z urzędów 

skarbowych i w § 0910 odsetki o kwotę 4000 zł,(głównie od zakładu PCC). 

Dział 756 rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 2000 zł  z tytułu kosztów egzekucji i opłat 

komorniczych. 

Rozdział 75621 § 0020 zwiększa się o kwotę 2000 zł  są to wpływy  z urzędu skarbowego. 

Dział 801 rozdział 80110  zwiększa się dochody o 700 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń z lat 

ubiegłych  dot. noty dla ZGK , która została zapłacona nie w 2016 roku tylko w obecnym 

roku. 

Dział 852  rozdział 85228 § 0830  zwiększa się o kwotę 600 zł są to wpływy z tytułu usług 

opiekuńczych. 

Rozdział 85502 § 2360 zwiększa się o kwotę 2000 zł  są to wpływy z tyt. zwrotu funduszów  i 

zasiłków alimentacyjnych. 

Dział 921 rozdział 92195  zwiększa się o kwotę 4667,25 jest to refundacja środków wydanych 

na festyn w Zaleziance zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa. 

Koszt festynu 7500 zł,  dotacja 4667,25,  pozostałą kwota 2832,75 to środki własne z rezerwy 

Wójta. 

 

Wydatki: 

- zwiększa się  rozdział 01010 o kwotę 34000 zł  jako dotacja dla ZGK na budowę wodociągu 

w Podzagnańszczu przy torach 

- zwiększa się rozdział 40002 o kwotę 20000 zł jako dotacja na zakup samochodu 

ciężarowego dla ZGK.  Obie dotacje zawarte są w zał. nr 4 do uchwały. 

- rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 13500 zł jest to kwota przeznaczona na domy pomocy 

społecznej (było 3 podopiecznych  a obecnie jest 7 ) 
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- rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 4667,25, która dotyczy festynu w Zaleziance. 

- rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 54000 zł tj. rozbudowa boiska w Goździe, są to 

środki, które należy zdjąć żeby zabezpieczyć wydatki wodociągu w Podzagnańszczu i zakup 

samochodu przez ZGK.  Zmniejszenie  wykazujemy w zał. nr 3 do nin. uchwały. 

 

W związku ze zmianami aktualizuje się  zał. nr 3 gdzie zmniejsza się planowane wydatki na 

2017 rok o kwotę 54000 zł,  i zał.nr 4 gdzie  wpisuje się budowę wodociągu i zakup 

samochodu  jako dotację celową. 

Zastępca Skarbnika p. J. Mazurek  -  zakończyła i podziękowała 

 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o pytania dot. uchwały. 

Radny Nyga  -  zapytał  dlaczego zmniejszamy kwotę 54 000 zł z budowy boiska w Goździe ,  

czy to boisko nie będzie budowane. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  -  wyjaśnił , zmniejszamy z boiska w Goździe dlatego, 

że środki na to boisko były umieszczone w budżecie gminy,  innych boisk nie było. 

Radna Odrzywolska  -  skoro zabezpieczone są środki na boisko w Goździe w budżecie na 

2017 rok,  czy więc rozpoczniemy budowę  w tym roku,  a jeśli nie to proszę o przybliżony 

termin rozpoczęcia realizacji. 

Radny Czerwiński  -  zwracając się do Kierownika ZGK powiedział,  jest dotacja 20 tys. zł 

dla ZGK  na zakup samochodu,  ile Pan Kierownik ma środków w swoim budżecie  na ten 

samochód,  bo jaki samochód można kupić za 20 tys. zł. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz  -  poinformował ,  muszę zapłacić tylko VAT,  są takie 

samochody  i można kupić za te pieniądze. Ma to być samochód towarowo-osobowy, dla 

brygady , z otwartą przyczepą,  aby przewieźć długą rurę. 

Przewodnicząca Rady  -  co będzie wtedy jeśli kwota za samochód będzie  np. o 5 tys. zł 

wyższa,  czy Pan Kierownik dysponuje taką kwotą. 

Kierownik ZGK  -  nie może być takiej sytuacji  bo postawimy warunek,  za taka cenę,  

ewentualnie unieważnimy przetarg jeżeli braknie pieniędzy. 

Radny Borowiec  -  za 20 tys. zł można kupić samochód , który będzie stał w pokrzywach, 

więc szkoda wydawać pieniędzy na taki samochód. 

Kwota 235 tys. zł. na boisko w Goździe  i wiadomo, że boiska nie będzie więc  może by 

zrobić za te pieniądze oświetlenie w Jaślach. 

Radny zapytał  czy były kolonie w tym roku z programu alkoholowego. 

Sołtys Edmund Wykrota  -  jako Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  odpowiedział odnośnie kolonii z 

programu alkoholowego.  Pieniądze te nie zostały wykorzystane,  bo kolonii nie było, gdyż 

nie mieliśmy wystarczających pieniędzy na sfinansowanie kolonii. Pomimo to niemal 

wszystkie dzieci z naszej ewidencji były na koloniach, niektóre nawet  po 2 razy.  Na 

sfinansowanie kolonii potrzebujemy około 75 tys. zł. w tym roku takich pieniędzy nie 

mieliśmy.  Rokrocznie rośnie liczba osób kierowanych do sądu o przymusowe leczenie  a to 

są ogromne koszty. Na koniec roku mogę powiedzieć ile  wyniosą te koszty. 

Radny Nyga  -   w odpowiedzi  do radnego Borowca  stwierdził , że boisko w Goździe będzie 

robione pomimo, że kwota na boisko zostanie zmniejszona, proszę słuchać uważnie. 

Radna Odrzywolska  -  bardzo prosiła o odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie . Jak 

mamy głosować nad budżetem  jeśli nie wiemy czy boisko w Goździe będzie realizowane. 

Wójt Gminy  -  na to pytanie odpowiem na następnej sesji Rady Gminy. 

Radna  Odrzywolska  -  zapytała następnie  na co zdjęto  11 tys. zł. 

Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek  -  kwotę 11 tys. zł zdjęto  26 lipca br. na  

budowę oświetlenia Łączna-Osełków. 
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Radny Osman  -  zapytał czy pozytywnie został rozpatrzony wniosek do PROW-u  na 

wodociąg Podzagnańszcze i jaka będzie dotacja do tego wodociągu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński  -  wniosek złożyłem ale został odrzucony przez ŚBRR 

dlatego, że cały obszar gminy był podzielony na dwie strefy tj:  aglomerację  oraz obszary 

wiejskie.   Podzagnańszcze nie jest w aglomeracji,  ale odcinek wodociągu około 500 m 

znalazł się w aglomeracji  i dlatego wniosek został odrzucony. 

Radna Odrzywolska  -  ponownie zapytała  czy w tym roku będą prowadzone jakiekolwiek 

prace nad rozbudową  boiska w Goździe . 

Wójt Gminy  -  podpisane zostały tylko  preumowy na działanie 7.4.  Kolejnym etapem  jest  

podpisanie  umów, których jeszcze nie podpisałem.  Konkrety mogę podać po rozstrzygnięciu 

przetargu. Dziś żadnego terminu nie mogę podać. 

Radny Osman  -   na jakie lata planowane są środki na  inwestycje infrastruktury sportowej. 

Wójt Gminy  -   na lata 2017-2018 

Radna Odrzywolska  -   skoro jest w budżecie o 65 tys. zł mniej na to boisko w Goździe  , czy 

ta kwota wystarczy na I etap budowy tego boiska, czy może w przyszłym roku budżetowym  

kwota wzrośnie ponownie.  

Wójt Gminy -  załącznikiem do projektu jest kosztorys inwestorski.  Jeśli mamy do czynienia 

ze środkami zewnętrznymi,  to kiedy ogłasza się konkurs na inwestycję, określa się warunki 

finansowania, kwotę dofinansowania  np. do 85 % . Konkretna wysokość dofinansowania 

określona będzie w umowie. Odpowiedź na pytanie czy środki są wystarczające  uzyskamy 

po rozstrzygnięciu przetargu.  Umowa określa maksymalną kwotę dofinansowania.  Może się 

zdarzyć, że środki nie wystarczą.  Podobnie nie wiemy jak będzie z boiskiem w Łącznej i halą 

sportową,  bo jest to jeden wniosek. Wszystkie te prace będą wykonane w ramach tego 

samego wniosku. 

Radny Osman  -  czy kwota  300 tys. zł  w budżecie  to nie jest na boisko w Goździe, które 

zakładaliśmy w 2016 roku  za kwotę  800 tys. zł,  tylko teraz projekt się zmienił. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu Gminy Łączna  na 2017 rok. 

 

Uchwała  Nr  XXXIV/168/2017 

Rady Gminy Łączna z dn. 15.09.2017r. 

Została podjęta większością głosów 

( za  -  12,   przeciw  -  3  /  15 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  4  b) 

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łączna na lata 2017-2025 

Projekt uchwały omówiła Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek.  

Projekt uchwały jest to aktualizacja po zmianach budżetu od  29 maja br.  do chwili obecnej. 

Dochody  jak również wydatki zwiększyły się o kwotę 173 069,25 zł.  dotyczyły one dotacji 

celowy według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.  Aktualizacja  jest ujęta w załączniku   

nr 1 do WPF.  Załącznik  nr 2 do WPF przedstawia natomiast przedsięwzięcia i tutaj 

zmniejszamy kwotę 65 tys. zł z zadania rozbudowa boiska w Goździe tj.  o 11 tys. zł   

zmniejszenie nastąpiło w lipcu br.  na oświetlenie Łączna-Osełków  oraz dziś zmniejszenie   

34 tys. zł na wodociąg Podzagnańszcze  oraz  20 tys. zł na zakup samochodu dla ZGK.  To są 

wszystkie zmiany, które należało wprowadzić do WPF. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o pytania do uchwały. 
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Radny Czerwiński  -  stwierdził, że w dzisiejszej uchwale w kolumnie „dochody majątkowe 

na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2 i 3 ustawy”   na 2017 rok jest kwota 818 128,00 zł  i nadwyżka  0 zł   natomiast na 

2018 rok jest kwota 3 850 000,00 zł  i nadwyżki  896 000 zł  zł.  proszę o wyjaśnienie tej 

nadwyżki. 

Zastępca Skarbnika Gminy p. Mazurek  -  nadwyżka jest większa  ponieważ zaplanowane są 

większe dochody  majątkowe na 2018 r. w 2017 roku wynoszą ponad  818 tys. zł   a w 2018 

roku wynoszą  3 850 tys. zł.  Planujemy pozyskanie pieniędzy z zewnątrz  na budowę 

kanalizacji sanitarnej Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik  2 910 000 zł.  Nadwyżka wynika z 

wartości które wprowadzimy w dochody i jest wynikiem wyliczenia matematycznego. 

Wielkość dochodów wpływa na wynik finansowy. Jest to jednak prognoza , rzeczywisty 

wynik danego roku otrzymamy po wykonaniu budżetu danego roku. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -  poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025 

 

Uchwała  Nr  XXXIV/169/2017 

Rady Gminy Łączna z dn. 15.09.2017r. 

Została podjęta większością głosów 

( za  -  11,   przeciw  -  2, wstrzymał się – 2   /  15 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  4  c) 

Omówienie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Skarżyskiemu 

O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.  

Uzasadnił pilną  potrzebę zwołania dzisiejszej sesji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z  

Zarządem Powiatu Skarżyskiego, wspólna z powiatem inwestycja drogowa  zmieniła nazwę o 

jedno słowo:   z   „rozbudowy”    na  „przebudowę” drogi.  W związku z tym wnioskuję o 

przegłosowanie uchwały. 

Radny Borowiec  -   gdzie ta droga ma być budowana  który to odcinek drogi ma być 

budowany. 

Wójt Gminy  -  droga ma być budowana  od skrzyżowania przy wiadukcie w kierunku 

kościoła.  Dzięki tej uchwale będę mógł podpisać aneks do porozumienia  po czym nastąpi 

realizacja drogi.   Poza tym nie myśmy tworzyli nazwy dróg. 

Radny Czerwiński  -  w dzisiejszej uchwale nie ma 2 punktów  o środkach zabezpieczających 

realizację zadania   oraz  szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej,  które to 

zapisy były  uchwale  Nr XXX/153/2017 z 31 marca 2017r. Proszę mi to wytłumaczyć. 

Wójt Gminy  -  mówimy o zmianie tylko jednego paragrafu. 

Radny Litwiński  -  apelował  aby przy podpisywaniu umowy z Powiatem  pamiętać  aby 

uwzględnili  te  20 m drogi za kościołem.  

Wójt Gminy  -  mogę pamiętać, ale przetarg na tę drogę już został rozstrzygnięty. Rada 

Powiatu na sesji przyjęła uchwałę  gdzie dokonała zmiany nie tylko § 1 ale też  finansowania 

po ich stronie . Jeśli zażyczymy sobie rozszerzenie zakresu zadania  o 20 m  Zarząd Powiatu 

może żądać od nas dołożenia środków do tej przebudowy. 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady    poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu 

 

Uchwała  Nr  XXXIV/170/2017 

Rady Gminy Łączna z dn. 15.09.2017r. 

Została podjęta większością głosów 

( za  -  14,   wstrzymał się -  1   /  15 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  4  d) 

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że wpłynęła skarga na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.    

Skargę otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,  1 sierpnia br. 

z pismem o przekazaniu dla Rady Gminy do rozpatrzenia według właściwości.  Ponieważ w 

sierpniu nie było potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Gminy, poinformowałam Panią o 

możliwości rozpatrzenia skargi w terminie dłuższym niż miesiąc, po czym skierowałam 

skargę dla Komisji Rewizyjnej celem rozpoznania zasadności zarzutów zawartych w skardze.  

Komisja Rewizyjna  rozpatrzyła skargę, wypracowała wnioski i projekt uchwały na sesję 

Rady Gminy. Projekt uchwały był już przygotowany  dlatego sprawa skargi znalazła się w 

dzisiejszym porządku obrad.  Komisja Rewizyjna proponuje uznać skargę za bezzasadną z 

przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. Wszelkie działania jakie podejmowała 

Pani Kierownik GOPS  zawarte są również w uzasadnieniu do uchwały. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała czy radni życzą sobie odczytania całej skargi pod którą jest 

43 załączniki. 

Z Rady Gminy padały głosy,  aby nie czytać całej skargi. 

Pomimo to, pierwszy najważniejszy fragment skargi odczytał  Wiceprzewodniczący Rady 

Andrzej Wisowaty. 

Przewodnicząca Rady  - otworzyła dyskusje na temat skargi. 

Radny Śliwa  -  skarga dotyczy Pani z mojej miejscowości.  Znamy tę Panią wiele lat, Ta Pani 

na tym nie skończy ,  zrobiła na szaro już mnie i Policjanta .  Nie ma kontaktu ze swoimi 

córkami. Pani ta jest bardzo chora i powinna być w zamkniętym ośrodku.  Uważam, że nin. 

skarga jest bezzasadna i proszę Radę Gminy o odrzucenie  w całości. 

Radny Czerwiński  -  zapytał czy ta Pani naprawdę jest osobą chorą czy nie, czy  jest 

świadoma , poczytalna czy niepoczytalna. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska  - wyjaśniła, że Pani  jest naszą podopieczną od 

2011 roku, więc znamy ją bardzo dobrze.  Jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym 

ale samodzielnie porusza się, sama sobie jeździ do Kielc na zakupy, odbiera sobie pocztę ze 

skrzynki pocztowej w Kielcach  i radzi sobie przy wykonywaniu podstawowych codziennych 

czynności.  Dziwi nas to iż pomimo, że pewne czynności może sama  wykonać, nie chce tego 

czynić  a od nas wymaga służącej na każdym kroku.   

Faktem jest, że ma orzeczoną niepełnosprawność,  natomiast nie jest aż tak fizycznie 

niezdolna, że nie wykona podstawowych czynności. Mamy rozeznanie jakiej wymaga 

pomocy, ponieważ wysyłaliśmy do niej już było 11 opiekunek.  Była bardzo uciążliwa wobec 

opiekunek, które musiały wykonywać wszystkie czynności pod jej dyktando,  chodziła za 

opiekunkami a później skarżyła się , że jest bardzo zmęczona. Czasem życzyła sobie takich 

rzeczy, których opiekunki nie były w stanie wykonać  i dlatego rezygnowały z pracy u tej 

Pani. Tak nie zachowuje się osoba ciężko chora, która wymaga pomocy osób trzecich. 
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Radny Januchta   -  jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że wczytując się 

w treść skargi oraz analizując wyjaśnienia Pani Kierownik, Komisja Rewizyjna  wnioskowała 

o przebadanie psychiatryczne tej Pani, ponieważ sposób bycia, postępowania   i zachowania 

nasunął taki wniosek.  Czy w tym temacie coś zostało zrobione. 

Kierownik GOPS  -  rozeznaliśmy ten problem i jest rozpoznanie lekarskie. Stan zdrowia jest 

tajemnicą więc nie mogę powiedzieć. 

Do dnia 15 października br. Pani ta będzie przebywać w DPS w Kałkowie  a później 

chcielibyśmy przekazać ją do ZOL-u w Piekoszowie,  a jeżeli wróci do domu to  złożymy 

wniosek do sądu o natychmiastowe umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, ze względu 

na zagrożenie jej zdrowia i życia. 

Radny Czerwiński  -  prosił o wyjaśnienie czy usługi opiekuńcze były wykonywane przez 

GOPS ciągle  czy były jakieś przerwy. 

Kierownik GOPS  -  przerwy były wtedy kiedy mieliśmy problemy ze znalezieniem 

opiekunki.  Najlepsza była opiekunka z sąsiedztwa, czyli z tej samej miejscowości, bo była na 

każde żądanie ale też zrezygnowała.   

Innych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady    poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

 

Uchwała  Nr  XXXIV/171/2017 

Rady Gminy Łączna z dn. 15.09.2017r. 

Została podjęta większością głosów 

( za  -  13,  przeciw- 0,  wstrzymał się -  0   /  15 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przed zakończeniem obrad o głos poprosiła jeszcze radna Jolanta Żaczek. 

Poinformowała o spotkaniu z Panem Krzysztofem Putockim, który jest przedstawicielem  

Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Jest to stowarzyszenie , 

które  na terenie woj. Świętokrzyskiego  prowadzi działania zmierzające do powstania 

spółdzielni socjalnych.   

Spotkanie z tym Panem odbędzie się dnia 3 października br. o godz.  16,30 w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Łącznej.    

Proszę poinformować mieszkańców  aby jak najwięcej osób przyszło. Spotkanie jest 

przeznaczone szczególnie dla osób, zainteresowanych spółdzielczością  i  które chciałyby 

założyć spółdzielnie socjalną, w celu aktywizacji środowiska lokalnego.  Na założenie 

spółdzielni można uzyskać dofinansowanie  do 100 tys. zł. 

 

Kierownik ZGK   przekazał krótką informację o braku wody dnia  21 września br. w 

miejscowościach Zalezianka, Występa i część Gozdu z uwagi na przerwę w dostawie energii 

elektrycznej. 

 

Ad  5 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady – stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany.  Zamykam 

XXXIV  posiedzenie Rady Gminy Łączna, dziękuję wszystkim za udział. 

 

 

Protokół sporządziła               Sekretarz obrad                            Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                  Mirosław  Nyga                                       Monika  Pająk 


