
 

Protokół  Nr  XXXVIII/2017 

z  posiedzenia  Rady Gminy Łączna 

 dnia  11 grudnia 2017r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –   sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –  godz.  9,00  -  12,00 

 

Ad  1. 

Dnia 11 grudnia 2017r. odbyło się kolejne XXXVIII-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 Łączna p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy Łączna p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tusznio 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska 

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Pracownik Wydziału Technicznego p. Lena Witkowska 

- pracownik Urzędu Gminy p. Halina Dziarmaga 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- niektórzy mieszkańcy Gminy Łączna 

 

W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 

87 % ustawowego składu Rady Gminy. 

Nieobecny radny Czesław Borowiec – nieusprawiedliwiony.   

Radny Sławomir Litwiński spóźnił się kilka minut,  dlatego od tej chwili w obradach 

uczestniczyło 14 radnych. 

Obrady były prawomocne. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Andrzeja Wisowatego, 

który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady – odczytała zaproponowany porządek obrad i zapytała czy są jakieś 

uwagi do porządku obrad. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

Porządek obrad stał się obowiązujący. 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 
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3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie od 30 października 2017r.  

do 11 grudnia 2017r. 

5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów radnych zawartych w piśmie do 

Wojewody Świętokrzyskiego. 

7. Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami. 

8. Pytania, wnioski, postulaty. 

9.  Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

10.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) opłaty targowej 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w obrębie Klonów stanowiących własność Gminy Łączna 

c) w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie działek pod budowę urządzeń 

zapobiegających zalewaniu nieruchomości w miejscowości Gózd 

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

11.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna: 

- z dnia 30 października 2017r. 

- z dnia 21 listopada 2017r. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad  4  i  5. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie od 30 października 2017r.  

do 11 grudnia 2017r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z 

poprzednich sesji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odczytał sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

I tak:   

I.  Uczestniczyłem : 

6 listopada – w podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Łączna a Akademią  Przedsiębiorczości 

w Starachowicach na realizację projektu dot. rozwoju kompetencji cyfrowych jednostek 

samorządu  terytorialnego,   

7 listopada – w spotkaniu z architektem p. Sławomirem Bęben w sprawie  dokumentacji 

projektowej budynku w Klonowie, 

8 listopada   - w spotkaniu z Prezesem Spółki Graczkowski Dotacje p. Rafałem 

Graczkowskim w sprawie dokumentacji dot. oczyszczalni ścieków,  

9 listopada – w Starostwie Powiatowym w spotkaniu poświęconym planom przekazania 

zadań dot. sprzątania skutków zdarzeń drogowych zewnętrznej firmie, 

15 listopada – w spotkaniu z przedstawicielami ZDP w sprawie rozpoczętej  inwestycji 

drogowej w Kamionkach,   

20 listopada – w  spotkaniu Wójtów w Bielinach,  

21 listopada – w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Łączna,  

8 grudnia -   w odbiorze drogi w Kamionkach,  

  

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2017 rok, 

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

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna położonej 

w obrębie geodezyjnym klonów, na okres do 3 lat, 
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- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 2017 roku, 

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna,  

- w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna, 

położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Gorka na okres do 3 lat,   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje 

się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na  

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”   jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:  NOVUM S.A.   ul. Racławicka 146 , 02-117 

Warszawa , Cena brutto oferty: 183 303,49 zł  ilość otrzymanych punktów - 100,00   

Natomiast w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa do Gminy Łączna samochodu ciężarowego używanego przystosowanego pod 

zabudowę pożarniczą” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.  

Kryteria jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej to:  

- cena brutto za realizację zamówienia 

- rok produkcji 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez firmę  RAF-CAR Jacek Zduniak, 06-323 Jednorożec ul. Piastowska 35A odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i zostaje wybrana jako 

najkorzystniejsza ( 200.000 zł) . 

 Z dniem 6 grudnia br. na czas nieobecności w pracy pani Eweliny Majcher – Obara zakres 

czynności specjalisty ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych realizuje pani 

Sylwia Mendak.   

W dniu 7 grudnia wydano świadectwa pracy 8 pracownikom zatrudnionym  od 8 maja br. w 

grupie robót publicznych. 

 W dniu 20 listopada br. wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III 

obrębu Czerwona Górka. Treść w załączeniu. 

W dniach od 21.11.2017 r. do 05.12.2017 r. Urząd Gminy Łączna zorganizował odbiór 

pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy.  

Od mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski odebrano blisko 41 ton odpadów 

azbestowych, które trafiły na składowisko odpadów niebezpiecznych w Tuczępach. Łączna 

kwota realizacji zadania wyniosła 11 500 zł. 

 Pismem z dnia 23 listopada br. ZDP poinformował że rozpoczęte zostały prace związane z 

remontem cząstkowym drogi powiatowej Klonów Psary (Pismo w załączeniu). 

Ponadto ZDP podkreślił, że w budżecie 2018 roku nie zabezpieczył środków na dalszą 

przebudowę drogi w Występie.  

Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

Wójt Gminy zakończył i podziękował. 

 

Ad  6. 

Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów radnych zawartych w piśmie do Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady – odczytała pismo, które wpłynęło do Rady Gminy dnia 15 listopada 

2017r. od Wojewody Świętokrzyskiego, w którym  przekazuje cztery punkty z dziesięciu 

zawartych w piśmie, do załatwienia przez Radę Gminy jako organowi właściwemu.  
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Następnie Przewodnicząca Rady  odczytała pismo radnych do Wojewody, w którym radni 

zawarli swoje spostrzeżenia odnośnie funkcjonowania gminy Łączna w 10 punktach.  

Przekazane Radzie Gminy 4 punkty do załatwienia dotyczą zadań własnych gminy,  pozostałe 

punkty zostały przekazane do odpowiednich organów. 

Jeden  z tych punktów, dotyczący przystanków był już rozpatrywany przez Radę Gminy dnia 

29 grudnia 2016 roku  kiedy Rada Gminy uznała zarzut wystąpienia nieprawidłowości przy 

zamówieniach na wykonanie wiat przystankowych w Goździe za bezzasadne.  

Pomimo to, moja propozycja jest taka  aby wszystkie cztery punkty trafiły do  rozpatrzenia 

Komisji Rewizyjnej.  

Przewodnicząca Rady  dla przypomnienia odczytała 4 punkty skierowane do Rady Gminy. 

1/ pismem z dnia 18 listopada informowaliśmy Panią  o nadużyciu w zleceniu wykonania 

wiat przystankowych na terenie naszej gminy 

2/ wykonanie inwestycji kanalizacji Gózd – Łączna. Wiemy, że użyte materiały nie spełniały 

norm wynikających z warunków przetargowych; W trakcie wykonywania inwestycji 

zmieniono lokalizacje przepompowni ścieków oraz zmieniono projekty. 

3/ prosimy o sprawdzenie jakości wykonania drogi gminnej Czerwona Górka. Droga ta nie 

spełnia żadnych norm, oraz jakość wykonania tej drogi pozostawia wiele do życzenia, brak 

podbudowy w/w drogi. 

4/ w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Łączna został pominięty zakład 

ubojni drobiu w Zagórzu co będzie skutkowało karami finansowymi lub tez zaskarżeniem  

całego studium dla naszej gminy. Prosimy w tym punkcie o informacje dlaczego wójt robi    

na zlecenie inwestorów każdorazowo osobno zmiany w planach zagospodarowania 

przestrzennego (m.in. Firma PCC Silicium) 

Radny Januchta – Komisja Rewizyjna służy takim zadaniom, jednak niektóre z punktów już 

zostały ocenione przez organy państwowe, np. wiaty przystankowe – wydane było 

postanowienie  prokuratury.  

Przewodnicząca Rady – tematem wiat przystankowych zajmowaliśmy się na sesji 29 grudnia 

2016 roku. Wypracowane było  stanowisko Rady Gminy, po przegłosowaniu wniosku 

radnego Śliwy. Po tej sesji Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszek otrzymała pismo od 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łączna p. Andrzeja Wisowatego.  Pani Wojewoda 

przysłała nam teraz to pismo dla przypomnienia, że Rada Gminy zajęła już stanowisko w tej 

sprawie.  Moja propozycja jest taka aby wszystkimi czteroma punktami zajęła się Komisja 

Rewizyjna. 

Radny Januchta – punkty dotyczące inwestycji kanalizacja Gózd-Łączna oraz droga w 

Czerwonej Górce, te inwestycje zostały już odebrane. 

Zapytał czy Rada Gminy oczekuje ekspertyzy  Komisji Rewizyjnej  lepszej  niż była .  

Radny Śliwa – Rada Gminy zajmowała się już tematem wiat przystankowych i uznała za 

bezzasadny, proponuję odrzucić ten punkt i zająć się tylko trzema pozostałymi punktami. 

Radny Osman – odnośnie punktu w sprawie wiat przystankowych, będąc w Urzędzie 

Wojewódzkim chcieliśmy odczytać to pismo, które było kierowane do Wojewody przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Wisowatego i nie było go w Urzędzie Wojewódzkim.  

Przewodnicząca Rady – my mamy to pismo przysłane od Pani Wojewody dla przypomnienia 

razem z pismami, które wpłynęły do nas. Mogę go odczytać w całości. 

Moja propozycja jest  aby wszystkie cztery punkty trafiły do Komisji Rewizyjnej, aby 

Komisja wypracowała stanowisko i przedstawiła opinię na kolejnej sesji. 

Przegłosowano wniosek. Wniosek został przyjęty większością głosów. 

(za – 11,  przeciw – 1,  wstrzymał się 1 / 13 obecnych radnych) 
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Przewodnicząca Rady – Wobec tego cztery punkty trafią do Komisji Rewizyjnej. 

Bezzasadny jest w tym momencie wniosek Radnego Śliwy o odrzucenie punktu dotyczącego 

wiat przystankowych. 

W tym momencie przybył na salę obrad  radny Sławomir Litwiński. 

Radny Januchta – w związku z tym, że sprawa trafia do Komisji Rewizyjnej czy mogę znać 

nazwiska radnych, którzy są podpisani pod skargą. 

Przewodnicząca Rady –  Komisja Rewizyjna dostanie odpowiednie dokumenty do 

rozpatrzenia. 

Sołtys Wykrota -  zapytał czy jest tajemnicą kto podpisał skargę. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – radni są osobami publicznymi. Osoby, które mają 

mandat  nie są osoby objęte ustawą o ochronie danych osobowych. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad  7. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Radna Jolanta Żaczek – w okresie pomiędzy sesjami 

mieliśmy jedno posiedzenie Komisji Społecznej dnia 14 listopada br.    

Tematem były sprawozdania kierowników jednostek podległych i organizacji 

pozarządowych. 

Na Komisji wypracowaliśmy jeden wniosek o utwardzenie podłoża pod siłowniami 

zewnętrznymi i placami zabaw. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Jacek Januchta – Komisja Rewizyjna w okresie 

między sesjami odbyła dwa posiedzenia: kontrola GOPS i kontrola ZGK obydwie dnia 30 

października 2017r. Omówiono działalność jednostek, analizowaliśmy problemy i sugestie 

jednakże Komisja nie wypracowała żadnych wniosków do ewentualnej realizacji. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Radny Mirosław Nyga – od dnia ostatniej sesji odbyły 

się dwa posiedzenia Komisji Gospodarczej. Pierwsze dnia 27 listopada 2017r. o tematyce. 

Przewodniczący Komisji odczytał tematykę posiedzenia. 

Wniosków z  Komisji nie było, natomiast było kilka różnych wniosków zgłoszonych przez 

poszczególnych radnych, które znajdują się w protokole z Komisji.  

Drugie posiedzenie dnia 7 grudnia 2017r. zwołane w sprawie omówienia uchwał do podjęcia 

na sesji. Uchwały zostały omówione. Wniosków do realizacji z tej komisji nie było. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu Radny Sławomir Litwiński – w okresie 

pomiędzy sesjami Komisja Budżetowa nie odbyła posiedzeń.  

Takie posiedzenie odbędzie się w czwartek dnia 14 grudnia br. o godz. 15.30 , tematyka 

posiedzenia: omówienie projektu budżetu na 2018r. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 
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Ad  8  i  9. 

Pytania wnioski postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Sołtys Podzagnańszcza p. Edmund Wykrota – zapytał kiedy będzie sfinalizowana sprawa z 

planem zagospodarowania przestrzennego Czerwona Górka. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński –  przekazał informację. Minister Rolnictwa wydał 

decyzję, w której podzielił Czerwoną Górkę na dwie strefy. Procedura przewiduje przejście 

uzgodnień, naniesienie zmian, które są dopuszczone, a także wykreślenie tych które są nie 

dopuszczone oraz ponowne przyjęcie uchwałą już zmienionego i uzgodnionego planu. Nie 

jestem w stanie dzisiaj precyzyjnie powiedzieć  jak długo  może to potrwać. Będziemy się 

starać żeby przeprowadzić to bez zbędnej zwłoki. 

Przewodnicząca Rady – odczytała pisma, które wpłynęły do Rady Gminy pomiędzy sesjami: 

1/ Petycja mieszkańców Podzagnańszcza w sprawie budowy chodnika przy drodze 

powiatowej i  uwzględnienie inwestycji w budżecie na 2018 rok, pod petycją podpisy złożyło 

151 mieszkańców; 

2/ Pismo z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w  Skarżysku-Kamiennej           

o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018 w kwocie 1 500 zł na realizację działań 

profilaktycznych programu „bezpieczne świętokrzyskie” oraz koncepcję działań policji w 

zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018; 

3/ Pismo od Wicemarszałka Sejmu RP p. Stanisława Tyszka w sprawie propozycji zmian w 

ordynacji wyborczej z prośbą o odczytanie na sesji rady gminy. 

Radny Nyga –  zgłosił kilka informacji; 

-  odczytał pismo odnośnie szkoleń na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym 

organizowanych przez KRUS  dla sołtysów. Prosił o zabranie głosu w tej sprawie sołtysów i 

radnych. Termin szkolenia do ustalenia. 

- zwrócił się do Wójta Gminy, w sprawozdaniu nie słyszałem nic o remoncie, nawet 

cząstkowym drogi Gózd–Klonów.  

- zapytał na jakim etapie jest teraz budowa drogi Zajamnie. 

Radny Kałuziński – zapytał dlaczego jako Rada Gminy  nie poznajemy nazwisk radnych, 

którzy złożyli skargę,  a nasze nazwiska są używane i oczerniane na stronie internetowej.  

Wszyscy domyślamy się kto to napisał. Proszę sprawdzić czy radny skarżący może brać 

udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 

Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – proszę o jak najszybsze uchwalenie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Występa. 

Dnia 16 października 2017r. do sekretariatu Gminy Łączna złożyłem 7 wniosków i 

postulatów  Rady Sołeckiej Występa . Prosiliśmy o zabezpieczenie środków finansowych w 

budżecie 2018r. na: 

- zaprojektowanie oraz wybudowanie  stacji wodociągowej na cmentarzu Występa;  

-  na fundusz sołecki; 

- na wymianę przestarzałych i nieekonomicznych opraw oświetlenia ulicznego wraz z 

żarówkami na technologię led; 

- o włączenie oświetlenia ulicznego na całą noc; 

- o wykonanie prac porządkowych oraz kostki brukowej wokół pomnika Powstańca 

Styczniowego na Występie; 

- wybudowanie drogi o standardzie drogi gminnej do cmentarza parafialnego w Występie; 

- wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie partycypacji w kosztach 

inwestycji odcinka drogi powiatowej na Występie. 

Dostałem zdawczą odpowiedź z Urzędu Gminy, której nie traktuję jako odpowiedzi. 
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Od lipca lub sierpnia prosiłem Pana Wójta żebyśmy wrócili do spotkań pomiędzy Wójtem, a 

sołtysami. Do tej pory takich spotkań nie było. 

Powołał się na Art. 9 kpa oraz Art. 122 kpa, uznajemy to za milczące załatwienie sprawy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odnośnie kwestii wszystkich inwestycji poruszonych 

przez sołtysa Brachę, zapraszam na najbliższą Komisję Budżetową.  

Udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Sołtysa Brachę. 

Jestem za tym, że te wszystkie sprawy trzeba załatwić. Ale trzeba mieć pewną elementarną 

wiedzę, że działka przez którą prowadzi droga na cmentarz w Występie nie jest działką 

gminną, jest na gruncie prywatnym. Po pierwsze wiąże się to z wykupem nieruchomości o 

czym decyduje Rada Gminy; 

Kwestia wody, jest to cmentarz parafialny, a nie komunalny. Nie widzę problemu żeby ksiądz 

proboszcz zwrócił się do gminy z wnioskiem o wykonanie przyłącza wodociągowego; 

Odnośnie przepływu informacji do radnych, pracownik obsługi Rady p. Halina Dziarmaga 

wysyła wszystkie dokumenty również do sołtysów. Państwa sprawą jest pojawianie się na 

sesjach, bądź nie. Informacje dotyczące komisji również nie są tajne. Wielokrotnie 

zachęcałem aby brać udział w posiedzeniach sesji i komisji. Możemy tam rozpatrywać 

wszystkie kwestie dotyczące współpracy organów. 

Przez dwie kadencje próbowaliśmy dotrzeć do dokumentów skąd i na czyj wniosek powstał 

Pomnik Powstańca Styczniowego w Występie. Nie poruszaliśmy tej kwestii, bo skoro to 

miejsce powstało to nie jest naszym celem aby to likwidować albo przenosić. Decyzja o 

postawieniu pomnika zapadła kiedy jeszcze Gminy Łączna na mapie administracyjnej nie 

było. Była to decyzja Rady Suchedniowa. Jeśli będzie taka wola Rady Gminy, ten pomnik 

może być kolejnym miejscem pamięci narodowej. Ja w tym nie widzę żadnego problemu; 

Dzisiaj przygotowujemy dokumenty żeby zmodernizować oświetlenie w całej gminie nie 

tylko na Występie; 

W kwestii włączenia światła na całą noc wydałem decyzję, żeby po kolei zostało 

uruchomione oświetlenie na terenie gminy przez okres świąteczny. Sprawa w najbliższych 

dniach powinna być załatwiona. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o głos Radcę Prawnego p. Wacława Iwanczatika odnośnie 

pytania radnego Kałuzińskiego czy radny skarżący może brać udział w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – korespondencja jaka wpływa do Rady Gminy jest do 

dyspozycji każdego radnego i każdy może się z tym zapoznać. Jeżeli członek Komisji jest 

autorem pisma to nie może decydować w swojej sprawie. 

Radna Siewierska – odnośnie skargi chciałabym wyjaśnić, że Koła Gospodyń Wiejskich nie 

mają żadnego dofinansowania z gminy. Utrzymujemy się ze swoich składek członkowskich, 

sprzedaży produktów na targach, kiermaszach, datków sponsorów. Nie widzę związku ani 

kolizji z faktem, że jesteśmy również radnymi. Nasza społeczność nas wybrała, dajemy z 

siebie wszystko i chcemy dla ludzi coś zrobić. Pracujemy dla mieszkańców w 

przeciwieństwie do Panów, którzy zajmujecie się tylko szkalowaniem, oczernianiem i 

pisaniem donosów i skarg. 

Radny Chaba – zwrócił się do Sołtysa Występy w dwóch kwestiach: 

1/ pismo odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Występy zostało 

złożone dawno, cena za took. 70 tys. zł. w tej chwili gmina poszukuje pieniędzy na ten cel 

2/ projekt drogi na Występie jest przygotowany w Starostwie Powiatowym. 
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Radny kontynuował dalej.  Na stronie internetowej Klub Przyjaciół Gminy Łączna 

przeczytałem wpis z dnia 20 listopada z pytaniem „czy radni w gminie głosują świadomie”  

Odczytał treść wpisu.  

Wiemy kto jest członkiem tego Klubu z naszych radnych. Skoro na tej stronie są nasze 

nazwiska to ja oficjalnie wymienię nazwiska członków tego Klubu:  Pan Borowiec, Pan 

Czerwiński, Pan Osman. Czy nie jest nadużyciem z Waszej strony coś takiego.  

Ja opuściłem w tej  kadencji,  przez 3 lata jedno posiedzenie Rady Gminy, jedną sesję. 

Poprosiłem panią Halinkę z Biura Rady aby mi przygotowała zestawienie moich 

nieobecności. Wy natomiast byliście kilkakrotnie nieobecni ale na ten temat nie ma żadnego 

słowa. Nie wiem czym się kierował autor tego wpisu. Innych można opluwać, to jest 

świństwo.  

Wnoszę do autora tego pisma aby moje nazwisko w ciągu 24 godzin zostało usunięte z tego 

wpisu i na stronie Urzędu Gminy proszę zamieścić przeprosiny  kto i za co przeprasza.   

W innym przypadku spotkamy się tam gdzie wymierzana jest sprawiedliwość. 

Radny Nyga – nie świeci lampa.  

Składam wniosek aby Przewodniczący Komisji nie składali na sesji sprawozdań z komisji, 

gdyż wszyscy radni są informowani o każdej komisji, poza tym są protokoły. Można przyjść 

na komisję albo przeczytać protokół. Proszę o przegłosowanie wniosku. 

Radny Litwiński – odniósł się do autora wpisu na stronie Klubu Przyjaciół Gminy Łączna. 

Jestem radnym 30 lat,  na palcach jednej ręki mogę policzyć nieobecności spowodowane 

pobytem w szpitalu czy wyjazdów służbowych. Kiedy głosuję i podnoszę rękę robię to w 

pełni świadomie i wiem co w protokole jest. Każdy z nas ma możliwość zapoznać się z 

protokołem nawet jeśli nie był na sesji. Sprawdzić to i z pełną świadomością głosować. Nie 

życzę sobie aby jakiś osobnik szargał moim nazwiskiem na stronie internetowej. 

Przewodnicząca Rady – stwierdzenie we wpisie na stronie internetowej o monitoringu na sali 

Rady Gminy, jest dyktafon w Biurze Rady, radni mogą odsłuchać posiedzenie każdej sesji. 

Nie wiem skąd takie stwierdzenie. 

Radny Kałuziński – w statucie gminy mamy zapisany paragraf, że składanie sprawozdań z 

komisji jest obowiązkiem Przewodniczących Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie wniosku radnego Nygi aby nie składać 

sprawozdań z Komisji na sesji  (za – 0, przeciw – 8, wstrzymał się – 1/14 obecnych radnych) 

Wniosek nie uzyskał poparcia radnych, czyli sprawozdania z posiedzeń komisji będą nadal 

składane na sesjach. 

 

Radny Januchta – odnośnie wpisu na Facebooku, protokół to jest sześć stron maszynopisu, 

czasu mamy tyle, że jeżeli ktoś nie ma problemu czytania ze zrozumieniem to po przeczytaniu 

może głosować świadomie. 

Radny Czerwiński – pytanie do Pani Skarbnik, o zapłatę Panu  Urbaniście za studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju, jakie zostały naliczone odsetki. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – jeżeli chodzi o płatność z Panem Urbanistą nic się nie 

zmieniło. Pan Urbanista w dalszym ciągu nie przedstawił nam faktury, a gdyby nawet 

przedstawił fakturę,  to ona nie będzie zapłacona gdyż kwota odsetek karnych przewyższa 

kwotę faktury. 
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Radny Czerwiński – pytanie do Przewodniczącej Rady – dostałem od Pani Haliny Dziarmagi 

z Biura Rady dwa pisma adresowane do mnie i dwóch radnych. Pisma były  z Urzędu 

Wojewódzkiego, jedno było otwarte, drugie zamknięte. Kto podjął decyzję o otwarciu pisma 

adresowanego do mnie. Od Sekretarki wiem, że Przewodnicząca Rady otworzyła to pismo na 

biurze podawczym. Zapytał czy to było zgodnie z prawem i czym się Pani kierowała 

otwierając pismo adresowane do mnie za potwierdzeniem odbioru. 

Przewodnicząca Rady – od Wojewody do tej pory wpływały różne pisma, mam kserokopię 

jednej z kopert gdzie również adresowana była na trzech radnych i jeszcze Rada Gminy w 

Łącznej. To pismo o którym mowa, było zaadresowane do trzech radnych jako Radni Gminy 

ale to zobaczyłam później, otworzyłam więc przyjmując że pismo jest adresowane do Rady 

Gminy. Drugie pismo nieotwarte nie było w moich rękach i nie wiem kiedy wpłynęło.  

Jeżeli byłoby to prywatne pismo powinno przyjść na Pana adres, nie do Urzędu Gminy. 

Każda korespondencja, która przychodzi do Urzędu Gminy jest odbierana przez sekretarkę  

i wpisywana w dziennik.   

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – wszystkie pisma adresowane na Radę Gminy czy 

Urząd Gminy są otwierane i muszą być dekretowane i zarejestrowane pod odpowiednią 

pozycją. Jeżeli Państwo życzycie sobie, żeby korespondencja nie była otwierana,  powinna 

być zaznaczona do rąk własnych lub przychodzić na adresy domowe.  

To są sprawy Rady Gminy i tak mówi ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa 

kancelaryjna jak się rejestruje pisma. Jeżeli Państwa dobra zostały naruszone macie Państwo 

prawo złożyć skargę do Prokuratury lub wystąpić z powództwem cywilnym do sądu 

okręgowego i sąd tą sprawę rozstrzygnie. Wiele takich spraw jest oddalanych.  

Każde pismo adresowane na adres Rady Gminy powinno być otwarte i zarejestrowane. Radni 

to Rada, jest to ciało kolegialne. Radni to osoby publiczne a nie osoby prywatne. 

Radny Osman – na Komisji Gospodarczej zwróciłem się z ważną prośbą do 

Przewodniczącego Komisji. Mieszkańcy Podzagnańszcza, Państwo Nowakowie i Kozerowie 

mieszkają w bardzo oddalonym miejscu 300 m od drogi gdzie nie można dojechać 

samochodem.  Muszą np. wynosić śmieci 300 m, bo samochód odbierający śmieci nie 

dojedzie. Była sytuacja zimą,  kiedy pogotowie musiało 300 m dowieźć na sankach osobę do 

karetki. Od drogi  Zaskale istnieje droga zjazdowa, gruntowa do tych posesji, proszę o pomoc 

żeby tą drogę utwardzić kruszywem, zrobić oświetlenie  i stworzyć możliwości dojazdu  do 

tych posesji od strony Zaskala.  

Co do pisma zaadresowanego na trzech radnych uważam, że to czysta elegancja, że skoro 

pismo jest adresowane do mnie jako do radnego nie powinno być otwierane. 

Radny Śliwa – jeżeli pismo jest urzędowe i wpływa do urzędu sekretarka musi otworzyć i 

wpisać w dziennik. 

Radna Żaczek –  artykuł na stronie Klubu Przyjaciół Gminy Łączna bardzo mocno mnie 

dotknął. Insynuacja, że nie jestem świadoma tego co robię.  

To, że nie byłam na sesji nie znaczy że nie zapoznałam się z protokołem albo z dokumentacją 

na nagraniu. Nie możecie mnie państwo oszkalować, zdyskredytować w inny sposób to 

robicie tak, że jestem nieświadoma. Dyskredytujecie również moich wyborców, którzy mnie 

wybrali i zaufali mi. Jest to trochę nie fair. Część z państwa jest członkami mojej komisji, 

regulamin mówi, że radny nieobecny na posiedzeniu Komisji w ciągu 7 dni powinien 

usprawiedliwić swoja nieobecność. Nie przypominam sobie nikogo oprócz p. Malwiny 

Odrzywolskiej, kto usprawiedliwia swoją nieobecność. Mogłabym również to upublicznić ale 

nie mam zamiaru zniżać się do poziomu osób, które to robią, bo jest to uwłaczające. Uważam, 

że ta osoba, która napisała to napisała  powinna mnie przeprosić za to.  
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Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jestem od 2009r. chciałabym aby po Państwu 

zostało tyle co zostało po mnie. 

Radny Śliwa – należy się podziw dla radnej Żaczek za to co zrobiła, za zaangażowanie w 

projekcie z wymianą młodzieżą z Cankovej. Ten wpis jest bardzo nietrafny. Jeżeli ktoś nie 

był na sesji, a chce zapoznać się z protokołem  to ma taką możliwość. Ja,  jak nie mogłem 

przeczytać protokołu, to przychodziłem do Biura Rady i czytałem protokoły. 

Radny Osman – odnośnie wpisu na stronie Klubu Przyjaciół Gminy Łączna, sprawy nie 

znam, nie redaguję wpisów, ale owszem  jestem członkiem Klubu .  

Co do świadomości radnych, czemu państwu zadałem pytanie kto z państwa wie jak wygląda 

projekt infrastruktury sportowej i kto uczestniczył w tym projekcie. Druga sprawa, droga w 

Klonowie kto wiedział że zostało dołożone z budżetu gminy 250 tys. zł.  W sposób elegancki 

zostało dołożone 250 tys. zł. Mowa, że  64 % dołożyła Unia a  resztę gmina, to się odwraca 

bo jest zupełnie odwrotnie. Tak wygląda korelacja. To jest ta świadomość,  skąd dochodzi do 

takich sytuacji. Urząd Gminy pracuje w ten sposób jak pracuje,  nie o wszystkim się mówi. 

Radny Chaba – proszę nie odwracać kota ogonem, Pan Osman wie kto jest autorem tego 

wpisu, bo jest pan członkiem. Chodzi o wpis o nieobecnościach na sesjach. Proszę nie robić 

ze mnie durnia.   

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – na poprzedniej sesji padło pytanie odnośnie przesunięcia 

środków 250 tys. zł. na drogę Klonów informuję, że takie zmiany były omawiane na 

połączonych komisjach 24 maja br. gdzie byli obecni wszyscy radni.  

Pani Skarbnik odczytała fragment protokołu z komisji, dotyczący  pytania i odpowiedzi o 

środki na drogę w Klonowie  i na drogę Zajamnie, gdzie wyraźnie powiedziane było, że na 

drogę Klonów środki zostają zwiększone.  Uchwała została przegłosowana na sesji Rady 

Gminy 29 maja br.  gdzie było zapisane  w dziale 600  rozdz. 60016 wydatki majątkowe  

250 tys. zł.   Pani Skarbnik zapytała gdzie wobec tego została ukryta kwota 250 tys. zł. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dobrze byłoby poczytać pewne przepisy i wiedzieć z 

czym wiąże się startowanie na radnego. Jesteście osobami publicznymi. Korespondencja na 

linii Wojewoda czy jakikolwiek urząd, a radny,  jeśli nie dotyka osób fizycznych jest sprawą 

publiczną. 

Wszystkie dokumenty przetargowe związane z realizacją jakichkolwiek inwestycji są 

dostępne.  

Na sesjach poruszana była sprawa dotycząca składania zapytań odnośnie różnych spraw przez 

pana Czerwińskiego, Pana Osmana. Odpowiedzi były wysyłane przez pracowników Urzędu 

Gminy. Jeśli  kolejny raz się wraca do tego tematu, to nie chodzi o fakty tylko o to aby 

przeciwnikowi dołożyć.  

Jest coś takiego jak ciągłość władzy. Jeśli są założenia i dokumenty przyjęte przez poprzednią 

Radę Gminy to one są święte. Gdyby Radny Osman chciał zajrzeć do tych dokumentów, to by 

do nich dotarł.   Kwestie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego były tyle razy 

omawiane i Radny Osman zabierał głos na komisjach. 

Rada Gminy podjęła uchwałę odnośnie studium uwarunkowań, dziś jest ona stanem prawnym 

i nie ma możliwości żeby go odwrócić, bo z ubojnią drobiu nie wiadomo co się zadzieje. 

Odnośnie kół gospodyń wiejskich, kiedy zaczynałem pracę w gminie istniały dwa Koła 

Gospodyń Wiejskich w rozsypce, w Klonowie i Łącznej. Dzisiaj kół mamy osiem.  

Osoby działające w KGW poświęcają swój czas i pieniądze, często angażując całe swoje 

rodziny. Gmina jest z tego dumna, że są osoby które pracują w ten sposób. W zestawieniu z 

tym co Panowie robicie  powinniście się tego wstydzić. Takich rzeczy się nie robi.  
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Co do mojej osoby możecie robić co chcecie ale jeśli chodzi o osoby, które pracują społecznie 

i poświęcają swój czas,  to to jest poniżej pasa.  

Do końca kadencji będą popisy osób, które chcą komuś dołożyć. Nieważne czy prawda czy 

nie, ważne żeby opluć. 

Radny Osman – zapytał, czy w piśmie jest podważana działalność i serce osób działających  

w kołach gospodyń wiejskich.  Czy koła KGW są finansowane z gminy  oraz  czy 

kiedykolwiek pomieszczenia należące do kół gospodyń wiejskich były wynajmowane osobom 

drugim i czy za taki wynajem były pobierane pieniądze. 

Przewodnicząca Rady – koła gospodyń wiejskich nie mają swoich pomieszczeń my 

korzystamy z pomieszczeń gminnych. My nikomu nie możemy wynajmować, nie jesteśmy 

właścicielami. Działamy społecznie, a nasze rodziny, sąsiedzi pomagają nam w różnych 

działaniach. 

Radna Żaczek –  jeśli chodzi o świetlicę przy Łącznej, pisma są kierowane do Wójta 

wynajmuje ją Pan Wójt.  Tak się złożyło, że w 2009r.  ja  z pomocą Urzędu Gminy 

napisaliśmy projekt Odnowy Wsi i za dofinansowanie z tego projektu w kwocie 15 tys. zł 

świetlica została wyremontowana i doprowadzona do takiego stanu jaki jest.  Za to otrzymuję 

cięgi, więc żałuję, że to zrobiłam,  powinno być tak jak było.  

Jeżeli o to chodziło,  to Panie Arturze wystarczyło do mnie podejść i zapytać a nie pisać 

pismo do Wojewody. Nikt mi złotówki nie dał  na telefon,  na paliwo do samochodu, za swój 

czas poświęcony. Strój mam przekazany tylko w użytkowanie i muszę o niego dbać.  

Jak nikt nie robi nic społecznie oprócz siania zamętu, to tego nie może zrozumieć.  

Wystarczyłoby może coś zrobić. Jest mi przykro z tego powodu, że tak to traktujecie, że ja 

korzystam z tego i naruszam przepisy prawa. Wystarczy przecież zapytać. To jest żenujące, z 

miejscowości z której się pochodzi tak się kopie innych. Jest przysłowie -  zgoda buduje 

niezgoda rujnuje. Zastanawia mnie i dziwi, czy Wy potrzebujecie jakichś informacji 

dodatkowych, że ktoś Wam musi ciągle coś podsuwać, czy to co się dzieje na sesji jest 

niewystarczające. Dziękuję. 

Radny Śliwa – w Klonowie jest świetlica i widzę zaangażowanie tych pań z koła gospodyń 

wiejskich. Użyczają salę ale  o zgodę na wynajęcie piszą do gminy. 

Jeśli chodzi o drogę Klonów było mówione na sesji i komisji o dołożeniu pieniędzy na tą 

inwestycję, było to głosowane. Nie będziemy się w kółko zajmować jednym i tym samym. 

Radny Osman – po to tu jesteśmy aby ustalać pewne kierunki w sprawach ważnych. Czemu 

tylko ja widzę, że w temacie infrastruktury sportowej popełniono błąd.  

Do Pana Wójta, proszę powiedzieć korelację środków unijnych do gminnych przy budowie 

drogi Klonów. 

Radna Żaczek – do radnego Osmana, nie pojechaliśmy razem bo nie odbierałeś telefonu, nie 

zaproponowałeś mi wyjazdu. Na zebraniu w Goździe odnośnie infrastruktury sportowej 

byłam ja i była młodzież.  Ja chciałabym żeby w ogóle jakaś infrastruktura sportowa tam była, 

bo mają klepisko nie boisko. I będą na to  pieniądze z działania 7.4 na infrastrukturę.             

W Goździe będzie zrobione to co mieszkańcy chcieli i co mówili na konsultacjach 

społecznych. 

Radny Osman – zapytał czy boisko ma być zgodnie z tym co mieszkańcy chcą czy zgodnie z 

programem funkcjonalnym szkoły. 

Radna Żaczek – wybudujmy jedno boisko, za jakiś czas postawimy drugie. Szkoła w tym 

momencie realizuje podstawę programową, więc jeśli będzie boisko też ją będzie realizować.  
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Sołtys Podzagnańszcza p. Edmund Wykrota – proszę aby się przychylić do petycji 

mieszkańców Podzagnańszcza przy konstrukcji budżetu na 2018 r. 

Radny Nyga – proszę o wypowiedzi radnych i sołtysów odnośnie szkolenia rolników. 

Sołtys Podzagnańszcza p. Edmund Wykrota –  AR i MR organizuje takie szkolenia często       

i nie ma zainteresowania, ja tylko chodzę  a ja już mam stosowny certyfikat. 

Radny Czerwiński – odnośnie wypowiedzi Wójta dotyczącej ciągłości władzy. Uchwała Rady 

Gminy Łączna z 17 lutego 2012r. zobowiązała Wójta do zgłoszenia wniosku o 

dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego, a jak wiemy na dzień dzisiejszy ma być boisko 

trawiaste. 

Przewodnicząca Rady – pytanie odnośnie oświetlenia Osełków-Łączna które miało być 

zrealizowane do końca grudnia br.  

Kilkanaście razy dzwoniłam do Wydziału Technicznego w sprawie oświetlenia ulicznego 

gdzie wiem, że pracownicy zgłaszali do firmy problem. Nadal  całe odcinki nie świecą,  

4-5 lamp kolejno nie świeci. Zapytała dlaczego się tak dzieje, czy wymieniają i lampy gasną 

czy nie wymieniają w ogóle. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – mamy problem z firmą, która 

konserwuje oświetlenie. Nie wiemy czym to jest spowodowane, usprawiedliwiają się brakami 

kadrowymi. Cały czas wysyłamy monity i oczekujemy efektu. Non stop wysyłamy 

zgłoszenia.  

Od 1-go stycznia 2018r. wyłonimy nową firmę. Mamy nadzieję. że będzie lepsza i 

solidniejsza od tej. Inne informacje dostaję od firmy inne od państwa.  

Oświetlenie  Osełków-Łączna jest na etapie projektowania, zachodzi obawa, że nie wyrobią 

się w terminie i chyba zapłacą kary umowne. Jeśli projektu jeszcze nie ma to z wykonaniem 

też zejdzie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – to jak pracuje firma serwisująca oświetlenie to jest 

skandaliczne. W umowie są zapisy, które dają nam pewne możliwości Jeśli w ciągu tygodnia 

nie wykonają napraw to wystąpimy na drogę sądową. Jeżeli nie zrobią tych prac, które 

zgłaszaliśmy to zrobi je inna firma i zapłacimy im z pieniędzy przeznaczonych dla obecnej 

firmy serwisującej. 

Radny Osman – została odebrana droga powiatowa do Kościoła czy ze strony gminy 

wnieśliśmy jakieś uwagi odnośnie wykonania czy wszystko co powinno być zrobione zostało 

zrobione. Chodzi mi np. o ażury w rowach. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – w okrojonym projekcie nie były 

planowane umocnienia rowów, rowy zostały tylko odczyszczone i pogłębione.  W pierwotnej 

wersji  zaprojektowane były ażury w rowach na całej długości. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minut przerwy. 

 

 

Ad  10  a) 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – treść uchwały była przedstawiana na Komisji 

Gospodarczej  ale powtórzę, w uchwale jest zmiana personalna, pewni pracownicy nie 

pracują są nowi na ich miejsce. 

Żadnych pytań  do uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/183/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017 roku 

została podjęta jednogłośnie  (za – 13/13 obecnych ) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10  b) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w obrębie Klonów stanowiących własność Gminy Łączna. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – sprawa była przedstawiana na Komisji Gospodarczej. 

Byłem na spotkaniu z mieszkańcami Klonowa  ale Rada Sołecka nie wyraziła swojego 

stanowiska w tej sprawie na piśmie. Rada sołecka jest tylko organem opiniującym dla Rady 

Gminy. W związku z tym, proponuję uchwałę wycofać z procedowania dziś  i wrócimy do 

tematu po nowym roku.  Sam fakt wyrażenia zgody na sprzedaż,  nie jest równoznaczny ze 

sprzedażą. 

Jest na sali Pan Knez, który dzierżawi te działki od dłuższego czasu. Ja dziś nie chcę forsować 

przyjęcia tej uchwały. Jeśli chodzi o realizację inwestycji w Klonowie: w tym roku wykonana 

została droga  z udziałem środków unijnych, w przyszłym roku będzie most w Brzezinkach, i 

kapitalny remont szkoły w Klonowie.  Na wszystkie te inwestycje potrzebny będą środki. 

Sprzedaż jednej nieruchomości załatwiłaby wkład własny choć w jedną z tych  inwestycji.  

Zgłaszam wniosek o wycofanie tej uchwały z dzisiejszego głosowania. 

Mieszkaniec Klonowa p. Knez – dzierżawimy te nieruchomości od trzech pokoleń, chciałbym 

kontynuacji. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy o wycofanie z 

porządku obrad niniejszej uchwały.    

Wniosek został podjęty jednogłośnie.  (za – 13/13 obecnych radnych) 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie porządku obrad po zmianach 

(za – 13/13 obecnych radnych) 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w obrębie Klonów stanowiących własność Gminy Łączna została zdjęta                

z porządku obrad. 

 

Ad  10 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie działek pod budowę urządzeń 

zapobiegających zalewaniu nieruchomości w miejscowości Gózd. 

Pracownik Wydziału Technicznego p. Lena Witkowska – na Komisji Gospodarczej 

przekazywałam mapki z trasą planowanego odwodnienia od S-7 w głąb. Są zakłócenia w 

stosunkach wodnych w Goździe i woda zalewa mieszkańców.  

Sprawę prowadzi Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej , w związku z czym do nas zostało 

wystosowane pismo  w sprawie wyrażenia zgody  Rady Gminy,  o udostępnienie działek pod 

budowę urządzeń odwadniających , w taki sposób aby nie zalewane były nieruchomości osób 

prywatnych w Goździe. 
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Radny Nyga – byłbym za tym aby udostępnić te działki ale za odpłatnością. 

Radny Chaba – popieram wniosek radnego Nygi. Ktoś zawalił sprawę podczas budowy trasy 

S-7.  Działki są majątkiem gminy, ale po wstawieniu urządzeń stracą na wartości. Trzeba 

pomóc ludziom ale niech Urząd Miasta poda kwotę. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – skutki tej uchwały dyskutowaliśmy z ekspertami.  

Ja byłbym za tym żeby to zrobić. Pas drogowy S-7 należy do GDDKiA. Jeśli wyrazimy zgodę 

na udostępnienie tych działek czyli wstawienie urządzeń, to jeśli się coś złego zadzieje, każde 

pismo w tej sprawie będzie kierowane do nas i będziemy zobowiązani rozwiązywać problemy 

z tego wynikające. Żeby nie pozostawiać pewnych konsekwencji dla nas  w przyszłości,  

uchwała powinna mieć charakter deklaratywny.  Jeśli ma to zrobić GDDK i A to niech to 

zrobią w oparciu o specustawę, uregulują, zapłacą i wtedy ten grunt przechodzi na własność 

Generalnej Dyrekcji, jako część pasa drogowego S-7. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – to będzie rozsądne wyjście bo GDDK i A  będzie 

właścicielem działki i urządzeń. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – decyzję lokalizacyjną o budowie S-7 wydała 

Wojewoda na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Odwodnienie S-7 powinno zawierać 

takie rozwiązania które nie rodzą skutków. Skoro stało się inaczej, to nie  Gmina ponosi 

odpowiedzialność , możemy tylko wyjść naprzeciw. 

Radny Chaba – GDDK i A zobowiązana jest do naprawienia szkody, bo kto czyni szkody ten 

powinien naprawić. To Generalna Dyrekcja  powinna wystąpić z wnioskiem o sprzedaż 

gruntów. 

Innych  pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udostępnienie działek pod budowę urządzeń zapobiegających zalewaniu nieruchomości w 

miejscowości Gózd. 

W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta  (za – 4,  przeciw – 8,  wstrzymało się         

– 1 / 13 obecnych radnych) 

 

Ad  10 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Łączna na lata 2017-2025. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – proponowana zmiana w WPF-ie dotyczy wprowadzenia 

przedsięwzięcia: kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna.  

W miesiącu grudniu 2017r. gmina złoży wniosek o dofinansowanie tego zadania, warunkiem 

przyjęcia wniosku jest wprowadzenie tego zadania. Realizacja zaplanowana jest na 2019r. 

Dofinansowanie 85 %, szacunkowy koszt całego zadania to 1 499 tys. zł. środki własne to 

kwota 224 850 zł. 

Radna Odrzywolska – zapytała czy tylko wymiana oświetlenia czy coś więcej. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Regionalny Program Operacyjny zakłada zagęszczenie 

lamp natomiast niemożliwe jest sfinansowanie budowy nowych odcinków. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/184/2017 

Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017 roku 

została podjęta większością głosów. 

(za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się 2 / 13 obecnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  11. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017r. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie protokołu z dnia  

30 października 2017r. (za – 11, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 13 radnych) 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 21 listopada 2017r. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie protokołu z dnia 21 listopada 2017r.  

(za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 / 13 radnych) 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

Ad  12 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła                   Sekretarz obrad                         Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Halina  Dziarmaga                   Andrzej  Wisowaty                                     Monika  Pająk 

 

 

 

 

 


