
Protokół Nr XLVIII/2018 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 27 września 2018r. 

 
 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –  godz.  9,00  -  13,15 

 

Ad  1. 

Dnia 27 września 2018r. odbyło się kolejne XLVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy 

Łączna. 

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

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości, przybyłych radnych i sołtysów. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński 

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska 

- Główna Księgowa GBP p. Monika Smulczyńska 

- Przedstawiciele WKU Kielce:  Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach 

  mjr Mirosław Wolski  oraz  por. Mariusz Wielgus 

- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- mieszkańcy gminy 

 

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

87 %  ustawowego składu Rady Gminy. 

Nieobecni radni:  Jacek Januchta – usprawiedliwiony,  Artur  Osman  -  nieusprawiedliwiony. 

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. 

Uwag nie zgłoszono  wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący. I tak: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach. 

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

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



2 

 

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

8. Pytania, wnioski, postulaty. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łączna 

b) zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna 

c) dotycząca uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za 2017 r. 

d) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej 

e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łączna 

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego 

zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna 

g) zmian w regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, nagród a także wysokości szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Łączna 

h) nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych w obrębie  Czerwona Górka, Jęgrzna i 

Klonów w gminie Łączna 

i) ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej w Łącznej 

j) zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok 

k) uchwalenia Statutu Gminy Łączna 

l) dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 

2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz 

zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018r. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Ad  4. 

Wystąpienie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach. 

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach mjr Mirosław Wolski – 

dziękujemy bardzo za umożliwienie zaprezentowania ochotniczych form służby wojskowej. 

Nasza siedziba znajduję się w Kielcach na ul. Wesołej 29.  

Na chwilę obecną w Polsce mamy tylko wojsko ochotnicze i zawodowe. Nie bierzemy nikogo 

na siłę. 

Chcemy państwu przedstawić możliwości zatrudniania przez nas mieszkańców gmin. W 

województwie świętokrzyskim jest bardzo duże bezrobocie. Wystarczy mieć skończone 

gimnazjum i 18 lat aby przyjść do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wysyłamy taką osobę 

na egzamin z WF-u. Jeśli wojsko jest zainteresowane taką osobą, zostaje zatrudniona i  

dostaje  na rękę netto 4 200 zł za miesiąc. Nie trzeba mieć żadnej praktyki ani przeszkolenia 

zawodowego.  



3 

 

Jeśli ktoś ma skończoną szkołę średnią i zdaną maturę takiej osobie proponujemy skończenie 

szkoły podoficerskiej. Z chwilą ukończenia takiej szkoły osoba otrzymuje od wojska 

mieszkanie.  

Wojsko potrzebuje również wykształconych ludzi. Na dzień dzisiejszy mamy cztery uczelnie 

wojskowe. Obecny rząd zaczyna reaktywować siły zbrojne. Namawiam do tego aby 

młodzież, która chce się uczyć zdawała na uczelnie wojskowe. Wojsko bierze na siebie 

wszystkie opłaty związane z wykształceniem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, 

umundurowaniem itp. Żołd miesięczny takiego studenta to ok.1 500 zł. Rodzice są zwolnieni  

ze sponsorowania ucznia w szkole wojskowej. Po ukończeniu uczelni wojskowej każdy 

absolwent dostaje pracę aż do emerytury.  

Można też zostać w służbie medycznej wojskowej. Po egzaminie na Akademię Medyczną w 

Łodzi  wojsko sponsoruje  naukę na uczelni medycznej. Po 6 latach nauki absolwent  ma 

zagwarantowane  5 lat pracy w wojsku jako lekarz jednostki wojskowej. Otrzymuje pensję 

oficerską i mieszkanie i odrabia wtedy to co wojsko w niego zainwestowało.  Po 5-ciu latach 

decyduje sam czy chce zostać nadal w wojsku  czy zrezygnuje i idzie do pracy cywilnej. 

Jeśli ktoś ma dobrą pracę ale czuje pociąg do wojska wtedy można zapisać się do służby 

obrony terytorialnej. Jedna służba jest to jeden weekend w miesiąc, kiedy to  należy zgłosić 

się na szkolenie i taka osoba otrzymuje za to 500 zł. Po przeszkoleniu można zostać 

żołnierzem zawodowym. Wojsko to potężna firma.  

Misje wojskowe są ochotnicze i takich ochotników jest więcej niż miejsc. Każdy ochotnik 

dostaje pensję w kraju plus dwukrotność pensji za graniczną. Dodatkowym atutem jest to, że 

w każdej chwili i z każdego rodzaju służby wojskowej można zrezygnować.  

Warto się uczyć w wojsku, ponieważ wraz z wykształceniem rośnie uposażenie wojskowego. 

Proszę o informowanie swoich bliskich, sąsiadów a sołtysów o rozwieszenie plakatów.  

Jeśli będzie jakakolwiek uroczystość gminna można wysłać do nas fax , wtedy przyślemy 

namiot promocyjny żeby informować mieszkańców jak prosto można dostać się do jednostki 

wojskowej. Do każdego samorządu przyjedziemy na zaproszenie. Potrzebujemy w swoich 

szeregach również dziennikarzy, lektorów, mechaników. Nie możemy tylko zapewnić 

każdemu pracy w Kielcach. W tej chwili organizujemy batalion Obrony Terytorialnej w 

Kielcach, a w niedługim czasie w Sandomierzu czy również innych miastach.   

Porucznik Mariusz Wielgus – 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. 

Obrona terytorialna od 2016r. intensywnie się rozwija i dotarła do woj. świętokrzyskiego.  

Jest piątym rodzajem sił zbrojnych. W Kielcach stacjonujemy na Bukówce, w tym momencie 

jako 10-ta brygada. Jesteśmy w trakcie rozwijania batalionu lekkiej piechoty.  

Obrona Terytorialna tj. rodzaj sił zbrojnych, który ma działać lokalnie wśród lokalnej 

społeczności i z lokalną społecznością. Mają oni pomagać wojskom operacyjnym w 

sytuacjach kryzysowych na wypadek wojny i wspomagać ludność w sytuacjach kryzysowych 

tj. powódź, pożar.  Budujemy batalion więc zapraszamy wszystkich chętnych. Przedział 

wiekowy od 18-55 lat.  

Obronę Terytorialną można połączyć z pracą zawodową. Służba w weekend czyli 2 dni w 

miesiącu i za to otrzymuje się 502 zł nieopodatkowane. Tworzymy 101-szy batalion Obrony 

Terytorialnej w Kielcach. Procedura powołania zaczyna się od zgłoszenia się do WKU, gdzie 

wypełnia się wniosek o chęci wstąpienia do OT. Kandydat kierowany jest potem do OT na 

zapoznanie z warunkami służby, prawami i obowiązkami. Jest możliwość powołania 

żołnierza OT częściej niż 2 razy w miesiącu. Dalej kandydat kierowany jest do pracowni 

psychologicznej na standardowe badania stwierdzające przydatność do czynnej służby 

wojskowej. Dostaje Kartę powołania z wyznaczonym dniem stawiennictwa w brygadzie OT i 

od tego momentu osoba jest żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej.  
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Kandydat, który nigdy nie był w wojsku  musi jechać na 16-dniowe szkolenie zakończone 

przysięgą. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek udzielić kandydatowi urlopu 

bezpłatnego na tą okoliczność. Jeżeli był w wojsku jedzie tylko na 8 dni.  

Podstawowym obowiązkiem żołnierza terytorialnej służby wojskowej jest zgłosić się 

przynajmniej 2 dni w miesiącu na szkolenie, bo inaczej nie dostaje żadnych pieniędzy. Proszę 

o rozpowszechnienie tych informacji w całej gminie. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach podziękowali i opuścili salę 

obrad. 

 

Ad  5 i  6 

Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania 

wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald 

Kowaliński.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   

I tak:  

I.                Uczestniczyłem :  

20 sierpnia – w Skarżysku Kościelnym w Lipowym Polu w podpisaniu umowy na rozwój 

kompetencji cyfrowych, 

25 sierpnia – w obchodach 10-lecia KGW w Goździe, odbiorze pierwszego etapu 

termomodernizacji na terenie gminy, tj. budynku w Zagórzu, 

31 sierpnia – w objazdowym posiedzeniu Komisji Społecznej po placówkach oświatowych 

gminy Łączna i kontroli przygotowań do nowego roku szkolnego,   

4 września – w posiedzeniu komisji gospodarczej , 

7 września – w obchodach święta szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącznej , 

12 września - w odbiorze robót na sali gimnastycznej w Łącznej  oraz w Szkole Podstawowej 

w Goździe,   

14-16 września – w wyjeździe do słoweńskiej bratniej Gminy Cankova z reprezentacją KGW 

i Radnych Rady Gminy Łączna na ich uroczystości Święta Gminy,  

18 września – w spotkaniu z R. Graczkowskim,  

20 września – w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z terenu naszej 

Gminy,   

26 września – w losowaniu nagród w loterii dla krwiodawców oddających krew na potrzeby 

lecznicze chorych w Centrum Krwiodawstwa Skarżysko-Kamienna. 

W wyniku losowania Pan Mariusz Furmańczyk z Podłazia stanie się szczęśliwym 

posiadaczem roweru górskiego ufundowanego przez Wójta Gminy Łączna.  

  

II.     Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018r. 

- w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łączna, 

- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, 

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn: „Rozwój kompetencjcyfrowych 

w szkołach podstawowych”, 

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2018 – 2026, 

- w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019. 

- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 
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Zgodnie z Prawem zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna” 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.  

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej to:  

cena brutto za realizację zamówienia – 100 pkt. 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej 

złożonych ofert.  

1. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,  

ul. A. Mickiewicza 8,  

26-130 Suchedniów  

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert 

ustalono, iż oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. A. Mickiewicza 8, 

26-130 Suchedniów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 

specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 

kryterium wyboru.  

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. A. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów 

za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj.  

245 759,38 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za 

zadanie. 

Ponadto: 

zawiadamiam o unieważnieniu postępowanie przetargowego pn.: „Modernizacja 

Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”.  

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

UZASADNIENIE  

W dniu 12.09.2018r. o godzinie 10:30 komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na 

zadanie pn. „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie 

Gminy Łączna”. Na dzień składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły oferty od 

Wykonawców na następujące zadania: 

Zadanie 1 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, zielonej sali gimnastycznej przy Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach – 3 oferty 

Zadanie 2 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej w Goździe – 2 

oferty 

Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza 

kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie.  
 

Z ostatnich wniosków : 

1. Radny Januchta - droga w Ostrowie – została naprawiona na zlecenie gminy przez 

firmę pana Milcarza, wyrównano kruszywem oraz pogłębiono rów wzdłuż drogi 

gminnej oraz powiatowej do pierwszego przepustu. Firma drogowa złożyła ofertę na 

wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową (długość odcinka 300 m szer. 

3,5m, od strony Zaskala) na kwotę 150 000 PLN (oferta w załączeniu) 
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2.     Radny Nyga droga od Jęgrznej do szkoły w Goździe – grupa robót wykosiła oraz 

odkrzaczyła na tyle ile było to możliwe. Droga na Bukową Górę – pismo mówiące o 

przeładowaniu samochodów ciężarowych zostało wysłane na policję – brak 

odpowiedzi, pismo mówiące o zabrudzeniu drogi było wysłane na policję do ZDP oraz 

PCC Silicium. 

3.     Radna Żaczek Starodroże S7 – rozpoczęliśmy prace związane z odtworzeniem 

oznakowania na wyspach.  

Droga w Jaślach wyremontowana przez pana Milcarza na zlecenie gminy.  

Brak zgód wszystkich właścicieli na odstąpienie kilku metrów działki wzdłuż drogi na 

Jaślach. 

4.     Radny Litwiński – droga na Krzyżkę została odkrzaczona i wykoszona przez grupę 

interwencyjną, została również wyrównana przez grupę, w najbliższym czasie po 

dostawie kruszywa (braki na kopalni) zamierzamy wrócić na tą drogę i będzie ona 

jeszcze wyrównywana. 

5.     Radny Śliwa – pismo odnośnie drogi powiatowej do Klonowa zostało wysłane do 

ZDP. 

6.     Radny Borowiec, wypłukane po gwałtownej ulewie kamienie na Starodrożu zostały 

posprzątane przez grupę interwencyjną. 

Droga do Osieczna została częściowo odkrzaczona i  wykoszona, po dostawie kruszywa (jest 

już zamówione) zostanie wyrównana przez grupę interwencyjną. 

7.     Radna Odrzywolska – rowy w Goździe są i będą czyszczone, będą też wykoszone, z 

uwagi na to iż w tym roku mamy tylko 4 osoby w grupie interwencyjnej praca idzie 

wolniej, jednak o ile pogoda pozwoli postaramy się to zrobić do końca października. 

Pobocza przy S7 zostały wykoszone maszynowo na zlecenie gminy przez firmę 

zewnętrzną, resztę zrobimy własnymi siłami. 

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz 

utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli 

lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana 

rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji. 

Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami 

pod drogą należy do zarządcy drogi. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym. 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Rady Gminy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy 

utrzymywanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości. 

8.     Radna Siewierska – bariera przy nowo wybudowanej drodze do Zajamnia zostanie 

wybudowana w najbliższym czasie, barierki są już złożone na terenie ZGK. 

9.     Radny Chaba, pismo dotyczące oznakowania dróg powiatowych zostało przekazane 

do ZDP. Jeśli widzimy lub mamy zgłoszenie, że jakiegoś znaku brakuje czy też jest 

uszkodzony, na bieżąco informujemy o tym ZDP w Skarżysku-Kamiennej. 

10.  Radny Osman – pismo związane z uszkodzoną drogą oraz poboczami drogi na 

Zagórze zostało skierowane do ZDP. 

11.  Radna Pająk – płytki na Osełkowie po raz kolejny zostały naprawione przez grupę 

robót interwencyjnych. 

Lasy składują drewno po wycince na działkach prywatnych, jeżeli właścicielom tych działek 

to nie przeszkadza gmina nie ma nic do tego.  

 

 



7 

 

12.  Radny Czerwiński, przedkładamy sprawozdanie z wykonania wniosków radnych. 

13.  Radny Wisowaty, chodnik dla mieszkańców za Kościołem zostanie naprawiony przez 

firmę zewnętrzną na zlecenie gminy. 

Pozostałe wnioski Radnych i Sołtysów realizowane są przez pracowników Urzędu na 

bieżąco, w miarę posiadanych środków. 

Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował. 

 

Ad  7. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Sławomir Litwiński – Komisja Budżetu 

nie odbyła się w okresie między sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – Komisja Społeczna odbyła się 

dnia 31 sierpnia 2018r. Radni wizytowali szkoły na terenie gminy i wniosek z komisji był 

taki, że przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego jest w pełni prawidłowe. Szkoły są 

przygotowane do nowego roku szkolnego. 

Członek Komisji Rewizyjnej radna Marta Siewierska – w okresie między sesjami nie odbyło 

się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Mirosław Nyga –  dnia 4 września 2018r. 

odbyła się Komisja Gospodarcza na wniosek Przewodniczącej Rady w związku z pismem 

pana Siechowicza odnośnie dojazdu do działek. Wniosek z komisji był aby Wójt Gminy 

wystąpił do urbanisty o wytyczenie drogi. Wniosek został zrealizowany. 

 

Ad  8 i 9. 

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

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – złożył pewne wyjaśnienia odnośnie Komisji 

Gospodarczej. Odbyłem dwa spotkania z Panem Siechowiczem i jedno spotkanie z geodetką 

p. Alfredą Dulęba, której zleciliśmy odtworzenie granic nieruchomości należącej do gminy, 

która służy jako droga.   

Z informacji geodetki p. Dulęby wynika, że aktualnie w ośrodku geodezyjnym jest jedna 

osoba i są duże problemy z uzyskaniem mapy. W piątek spotkam się z Panią Geodetką , 

omówimy szczegóły i podpiszemy umowę. Pani geodetka na gruncie wykaże granice 

natomiast dokumentacja będzie musiała poczekać,  ponieważ z ośrodka nie można otrzymać 

mapy. Pan Siechowicz jest poinformowany o tym spotkaniu. W momencie kiedy będzie 

ustalony termin wykazania granic na gruncie czyli wbicie palików pan Siechowicz również 

będzie o tym poinformowany. 

Mieszkanka Podłazia  – zabrała głos w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego działki na Podłaziu. W lipcu br. złożony został  wniosek o zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego działki. Uchwałą z dnia 8 sierpnia 2018r.  państwo radni 

wyrazili zgodę na tą zmianę. W treści uchwały było napisane, że jest załącznik graficzny 

stanowi integralna część uchwały i  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Z porządku obrad dzisiejszej sesji wychodzi na to, że ta uchwała znowu będzie dzisiaj 

uchwalona. Skąd mamy wiedzieć co się stało z poprzednią uchwałą, dlaczego ona nie 

przeszła. Dlaczego nie zostały spełnione formalne wymagania uchwały.  Jak możemy liczyć 

na Radę Gminy, kiedy przez tą całą sytuację mamy trzy miesiące opóźnienia z  załatwianiem 

swoich spraw. 
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Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – niestety wkradło się 

niedociągnięcie z naszej strony, choć nie tylko nasze,  ponieważ przedłożyliśmy uchwałę 

Radzie Gminy bez map, które zostały w urzędzie. Na żadnym etapie procedowania nikt nie 

zauważył, że nie ma tych map. Nadzór Wojewody stwierdził nieważność uchwały ponieważ 

brakowało załącznika. Dziś mamy przygotowaną kompletną uchwałę z załącznikiem 

graficznym. Kolejnym krokiem po uchwale będzie państwa wizyta w urzędzie i podpisanie 

porozumienia, które będzie zawierało już konkretne terminy które ustalicie ze swoim 

urbanistą. Urbanista przedkłada harmonogram prac uwzględniając terminy administracyjne, 

które są po drodze. Mogę tylko przeprosić za to uchybienie, nikt niestety nie zauważył że 

brakuje załącznika.  

Przewodnicząca Rady – za uchwałę przepraszamy ale wyjaśnię, że za treść uchwały 

odpowiedzialni są pracownicy później prawnik, później wszyscy radni. Tutaj nie ma jednej 

winnej osoby, tu wszyscy jesteśmy winni. Uderzmy się w piersi, ponieważ 20 osób miało 

uchwałę przed sobą i nikt tego nie zauważył. Nie myli się ten,  kto nic nie robi. Dzisiaj 

podejmiemy uchwałę kompletną.  

Mieszkanka Podłazia  – sygnalizuje, że znając terminy będziemy kontrolować na bieżąco 

terminowości wniosków. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie boimy się żadnych kontroli, uchybienie 

jakiegokolwiek terminu jest wyeliminowaniem uchwały. Kwestie proceduralne w tym 

przedsięwzięciu to nie tylko działanie gminy, to jeszcze działanie innych organów. Jeśli pani 

stwierdziła, że będzie monitorować to polecam wszystkie podmioty, które będą opiniować 

uchwałę tj. sanepid czy Urząd Marszałkowski.  

Mieszkanka Podłazia – zapytała w jaki sposób można to kontrolować. W uchwale z 8 sierpnia 

jest napisane że wchodzi w życie. Co z mieszkańcami, bo na stronie BIP cały czas widnieje 

treść uchwały  i informacja, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dziś na sesji ona będzie uchylona kolejną uchwałą. 

Sołtys Wykrota – zapytał czy zmiana planu zagospodarowania obręb Czerwona Górka wszedł 

już w życie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – 15 października br. mija termin i 

uchwała wchodzi w życie. Jest już zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Radny Śliwa – jest piękny most na Barczy, jakie są dalej ustalenia co do kursowania MPK. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – chciałem się spotkać w przyszłym tyg. z Panem 

Sosnowskim dyrektorem ZTM-u. W świetle przepisów należymy do innego powiatu. MPK 

może wprowadzić linie poza obręb powiatu ale to są  linie niekomercyjne jak np. 202.  

W tym wypadku musi być zawarte porozumienie między Kielcami, a gminą Łączna. Do tej 

pory nie załatwialiśmy takich spraw. Prawnicy ustalą jak to powinno być załatwione. Bazuję 

na wiedzy ZTM-u, Dyrektora Sosnowskiego i Prezydenta Lubawskiego. Jeśli taka decyzja z 

ich strony będzie,  może to być związane z partycypowaniem w kosztach przedłużenia linii, 

która kursuje do Brzezinek. Podpiszemy porozumienie, a od Rady Gminy będzie zależało czy 

będziemy chcieli dofinansować tą linię czy nie. Chodzi głównie o dojazd młodzieży do szkół. 

Osoby te mają pewne ulgi, nie wiem jakie będą koszty przedłużenia tej linii. To działanie po 

stronie ZTM-u. Jeśli będę miał więcej informacji,  na kolejnej sesji być może więcej  

konkretów przekażę. 

Radny Śliwa – obserwowałem kiedyś przez cały dzień ludzi z Klonowa i naliczyłem ok. 30 

osób starszych oprócz młodzieży dojeżdża. 

Radny Nyga – droga Jęgrzna-Zajamnie wykonać rowy nie czekać aż się zniszczy tylko dbać o 

mienie gminy. 
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Radna Żaczek – prośba do Wydziału Technicznego aby naprawić zapadnięte kostki 

chodnikowe nad posesją Nr 7 w Łącznej i przejrzeć stan techniczny całego chodnika. W wielu 

miejscach obsunęły się krawężniki, zabezpieczenia, barierki. 

- Pytanie do Wójta Gminy - jak wygląda sprawa gazu, czy były podejmowane jakieś 

działania. Mieszkańcy są żywo zainteresowani tym tematem.  

- Prośba mieszkańców aby zorganizować spotkanie dotyczące projektu „czyste powietrze”. 

Czy ktoś z organizatorów tego projektu mógłby do nas przyjechać. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odnośnie tematu gazu niewiele się zmieniło od 

ostatniej sesji. Jeśli chodzi o część miejscowości czyli Występa, Gózd to będzie istniała taka 

możliwość po wybudowaniu stacji rozprężnej.  

Co do Łącznej - linia gazu jest i mogłaby być wykorzystana. Z rozmowy z przedstawicielami 

spółki wynika że są zainteresowani, muszą mieć informacje z gminy dotyczące ilości 

chętnych którzy chcą używać gazu do ogrzewania domu.  

Po wyborach myślę, że można do tematu wrócić, zorganizować spotkanie z mieszkańcami i 

zebrać konkretne deklaracje ludzi. Gmina może wystąpić tylko w roli pośrednika.  

Spotkanie odnośnie programu „czyste powietrze” mogę zaproponować takie spotkanie z 

przedstawicielem WFOŚ. Zrobimy to w najbliższym czasie. Poinformuję radną Żaczek o tym. 

Radna Siewierska – prośba o pomoc w sprawie bezpieczeństwa w Zagórzu. Tiry nie 

przestrzegają znaku „stop”. Sama byłam w takiej sytuacji na szczęście udało mi się uciec. 

Pisałam pisma do PCC Silicium i na policję, jednak nic nie daje rezultatów. Chciałabym 

wybrać się z Panem Wójtem do Naczelnika Wydziału Ruchu  Drogowego porozmawiać jak 

ten problem rozwiązać żeby nie doszło do tragedii. Trzy razy zdążyłam spisać numery 

rejestracyjne tych samochodów,  mogę je policji udostępnić. Jadąc do Bukowej Góry 

rozpędzone z góry na pewno nie mają na liczniku 50/h. Jest taki hałas, że nie dziwię się 

mieszkańcom na skargi (hałas, zakurzenie), moje interwencje są nieskuteczne. Tłumaczą się 

jak mogą. Może ustawić fotoradar.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – umówię spotkanie z Komendantem Policji w tej 

sprawie.  

Radny Litwiński – proszę o monit do powiatu w celu uzupełnienia drogi za kościołem. 

Następuje coraz większa degradacja drogi. Nadchodzi zima a miało być zrobione na wiosnę.  

Pytanie kiedy zakończone będzie  oświetlenie  odcinka do cmentarza i Kamionek.  

Kontynuować poprawę nawierzchni, dokończyć kruszywem odcinek do Krzyżki. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odnośnie naprawy tego odcinka za kościołem 

wielokrotnie pisaliśmy pisma, które przeszły bez echa. Spróbujemy nacisnąć na nich.  

Drogę do Krzyżki uzupełnimy. Dzisiaj w poczcie którą podpisywałem jest zgłoszenie  

wykonawcy oświetlenia koło cmentarza o odbiorze robót. Odbiór będzie być może na dniach.  

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – oświetlenie jest wykonane 

jednak teraz jest podłączone na krótko w formie testowej czekamy na założenie licznika, a tą 

pracę musi wykonać PGE.  

Radny Wisowaty – podziękowanie za wykonanie oświetlenia bo jest to bardzo ważna sprawa 

dla mieszkańców całej gminy.  

Przy tej drodze w paru miejscach należy jeszcze wyciąć konary od drzew zwłaszcza suche, 

które zasłaniają światło i zagrażają przechodniom.  

Za kościołem proszę o podczyszczenie cieku wodnego.  

Natomiast na drodze gminnej przy bloku uzupełnić dwa ubytki asfaltu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – aby podciąć drzewa koło cmentarza trzeba nająć 

specjalistyczną firmę, trzeba to zrobić fachowo i zabezpieczyć aby nie uszkodzić drzew, bo są 

to starodrzewy, wiekowe drzewa. W ramach wykonania inwestycji oświetlenia nie było 

mowy o wycince drzew. 
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Sołtys Kamionek p. Joanna Flasińska – podziękowanie za naprawę drogi powiatowej nad 

państwem Szołdra. Przydałoby się zrobić to samo na większej długości gdyż nad drugim 

wjazdem do szkoły jest ten sam problem. 

Przy parkingu gminnym codziennie rano parkują mieszkańcy naszej gminy i zastawiają 

samochody na cały dzień, przesiadając się na inny transport do pracy. Pod urzędem nie ma 

gdzie zaparkować chcąc załatwić sprawę w urzędzie. Proszę o ustawienie znaku aby w 

godzinach pracy urzędu ograniczyć parking tylko dla interesantów bo jest to poważny 

problem. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – przeciwny jestem zakazom dotyczących parkowania 

mieszkańców. Parking przy urzędzie jest za mały, może powinniśmy powiększyć go. Każdy 

ma prawo zaparkować samochód. W przypadkach kiedy ktoś zostawia samochód i przesiada 

się na inny rodzaj transportu ja jestem przeciwny takim ograniczeniom. 

Radny Czerwiński – zapytał czy gmina powołała komisję do zwalczania suszy. Jeśli nie to 

dlaczego.  

Pytanie do Kierownika ZGK, co wpływa na cenę wody.  

Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

dotyczącym  planu zagospodarowania przestrzennego działki Podłazie. 

Przewodnicząca Rady – sesję mieliśmy 8 sierpnia, a na komisji powiedziałam, że przyszło 

pismo o Gminnej Bibliotece. A odnośnie działki w Podłaziu Kierownik Wydziału 

Technicznego omawiał uchwałę. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – nie odczytywałem pisma nie 

było pytań dotyczących kwestii rozstrzygnięcia tej uchwały. Uchwała, która była podjęta na 

poprzedniej sesji do niej dostaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego o tym aby na następnej 

sesji podjąć tą uchwałę w całości z załącznikiem. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odnośnie pytania radnego Czerwińskiego dlaczego 

radni nie zostali poinformowani o piśmie, które wpłynęło od Wojewody. Czytał pan 

materiały. Po to została przygotowana zmiana ażeby radni mogli zadawać pytania do uchwały 

dlaczego pan nie zadał pytania na komisji tylko dzisiaj pan zadaje to pytanie.  

Na podstawie czego gmina miała powołać komisję do spraw suszy.  

Radny Czerwiński – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa powiedziano mi, że 

gmina nie powołała takiej komisji, więc pytam dlaczego. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – gdyby pan faktycznie wykonał telefon do ARiMR to 

wiedziałby pan że Komisję powołuje Wojewoda. Natomiast gminy przedstawiają tylko 

wnioski. A wnioski do gminy Łączna nie wpłynęły żadne.  

Radny Czerwiński – zapytał czy było rozstrzygnięcie nadzorcze, jeżeli podejmowaliśmy 

uchwałę 8 sierpnia to jakieś rozstrzygniecie musi być. Proszę mi odpowiedzieć jak to działa. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – było rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Przewodnicząca Rady – odczytywane było rozstrzygnięcie nadzorcze odnośnie Gminnej 

Biblioteki Publicznej. A Podłazie omawiał Kierownik Wydziału Technicznego. 

Radny Czerwiński – ponownie zapytał czy było rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały 

dotyczącej zmiany planu zagospodarowania dla działki Podłazie.  

 

Przewodnicząca Rady  ogłosiła w tym momencie 10 min przerwy na wyjaśnienie sprawy. 
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Przewodnicząca Rady  wznowiła obrady po przerwie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odczytał w całości 

rozstrzygnięcie Wojewody z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego Podłazie w którym Wojewoda  stwierdziła nieważność 

uchwały w całości. Przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały  był brak załącznika 

graficznego. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – odpowiedział radnemu Czerwińskiemu co wpływa na 

cenę wody, są to głównie koszty budżetowe Zakładu za 2017r. 

Radny Czerwiński – dzwoniłem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  skąd 

otrzymałem informację, że Komisję ds. suszy powołuje gmina i składa taki wniosek do 

Wojewody. Radny podał numer telefonu Panu Wójtowi,  pod którym otrzymał taką 

informację.  

Sołtys Wykrota – zapytał czy były wnioski rolników odnośnie suszy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie było ani jednego takiego wniosku. 

Radny Nyga – zapytał czy pan Kaniowski nie był w gminie w tej sprawie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – o tym, że jest możliwość sięgnięcia po środki 

związane z suszą wszyscy rolnicy o tym wiedzieli nie tylko z TV, radia,  ale w Urzędzie 

Gminy rozmawiali z nami. Ja sam osobiście przypominałem tym panom rolnikom, że termin 

zgłoszenia wniosku do Wojewody upływa w konkretnym dniu. Na 3 dni wcześniej 

rozmawiałem o tym z panem Kaniowskim i panem Piwowarczykiem i obaj rolnicy nie 

wyrazili chęci na złożenie takiego wniosku, stwierdzając, że w ich gospodarstwach susza nie 

wyrządziła szkód. 

Radny Litwiński – wczoraj w TVP 1 pokazana została mapa Polski, gdzie wystąpiła susza 

czyli były to zachodnie tereny Polski. Na wschód były tereny zielone nie objęte suszą. 

Radna Odrzywolska – zapytała jaka cena za 1 m3 wody pojawi się na rachunkach odbiorców. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik  –  3,55 zł + 8 % VAT. 

Radny Chaba – na posiedzeniu komisji połączonych radny Osman złożył zastrzeżenie 

odnośnie usytuowania dwóch nowo utworzonych przystanków w Występie, ponieważ 

przystanki są usytuowanie w pobliżu zakrętów.   Przystanki są usytuowane w zatokach i nie 

kolidują z żadnymi przepisami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  ma dobrych 

fachowców odnośnie inżynierii drogowej i oni to sprawdzili i wytyczyli lokalizację. Nie mam 

żadnych zastrzeżeń.  

Następna sprawa była taka, że nie ma przejść dla pieszych. Nie ma poboczy i nie ma 

chodników i nie ma możliwości zrobienia tam przejścia ponieważ pieszy cały czas jest na 

jezdni. Zdziwiły mnie zastrzeżenia radnego Osmana gdyż, mamy bardzo dużo przystanków 

na terenie gminy i do żadnego nie wnosił zastrzeżeń, a teraz do tych dwóch przystanków ma 

zastrzeżenia.  

W imieniu mieszkańców Występy radny Chaba podziękował Wójtowi za przystanki. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – rozdał radnym dodatkowe informacje związane z 

uchwałą odnośnie dopłat do taryfowych cen wody i ścieków. 

Radny Borowiec – na zakręcie koło szkoły w miejscowość Zalezianka są dziury w asfalcie. 

Kamienie nie uprzątnięte, wyrwy w asfalcie są po dzień dzisiejszy. Dalej proszę o interwencję 

w tej sprawie.  

Zapytał co z oświetleniem na Jaślach nie mogę się doprosić, a ludzie się skarżą, jest ciemno, 

nie ma poboczy, pieszego nie widać. Prośba o odkrzaczenie ostrego zakrętu koło szkoły.  

W sprawozdaniu Wójta była informacja o wyjeździe do Cankovej na Słowenii, ile osób 

pojechało, kto finansował i jaka to była kwota jeśli finansowana przez Urząd Gminy. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wyjazd na Słowenię na zaproszenie władz Gminy 

Cankova, zaproszenie dostępne jest w Urzędzie Gminy. Gmina poniosła koszt transportu i 

ubezpieczenia uczestników wyjazdu w kwocie brutto za BUS wynosiła 7 900 zł + 200 zł 

ubezpieczenia członków grupy.  

Koszty zakwaterowania całkowicie pokryła gmina Cankova.  

W skład zespołu weszło 24 osoby, były to te same osoby, które reprezentowały powiat 

skarżyski na dożynkach wojewódzkich we Włoszczowej. Oprócz tego Przewodniczący 

wszystkich komisji i Wójt Gminy. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – myślę, że w ciągu 2 tygodni 

powinno być uruchomione oświetlenie na Jaślach. 

Radna Odrzywolska – pytanie do sprawozdania Wójta – przetarg na modernizację 

infrastruktury sportowej na terenie gminy został unieważniony. Co dalej będzie z tym 

projektem, czy w ogóle nie będziemy przystępować do niego. 

Kredyt zaciągnięty na tą inwestycję,  na co będzie przeznaczony. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie mam przed sobą dokumentów związanych z 

przetargiem. Czy mogę wobec tego odpowiedzieć radnej Odrzywolskiej na piśmie. 

Radna Odrzywolska – odpowiedziała, tak można. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – upoważnię jeszcze dzisiaj osobę, która przygotuje 

pełną informację na piśmie. Dodam, to że przetarg został unieważniony nie znaczy że nie 

będziemy tej inwestycji robić bo musimy ją zrobić. W całym województwie świętokrzyskim 

jest sytuacja trudna z realizacją inwestycji.  Do szeregu przetargów nie zgłaszają się żadne  

firmy, nie ma oferentów. Z takimi problemami borykają się również inne gminy. Podjęliśmy 

kroki aby przesunąć termin wykonania i ogłosić ponownie przetarg.  

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – odnośnie kredytu są dwa rozwiązania, można w całości 

nie uruchomić kredytu albo uruchomić i zostawić go na wolnych środkach. Bank dał niski 

procent i dlatego zastanawiamy się co zrobić. Na ten moment kredyt został uruchomiony w 

kwocie 750 tys. zł na zapłacenie termomodernizacji. Nie odpowiem więc na dzień dzisiejszy 

szczegółowo na to pytanie. 

Radna Odrzywolska – droga gminna o nawierzchni gruntowej w Goździe, choć była już 

poprawiana przez Wydział Techniczny jednak dalej jest źle, znowu są wyrwy.  

Po rozmowach z Kierownikiem myśleliśmy o zrobieniu rowów, które być może spełniłyby 

swoją rolę i stan drogi byłby lepszy. W Ostrowie jest podobna sytuacja i planowana jest 

nawierzchnia asfaltowa, koszt ok. 150 tys. zł. Wnioskuję o taką nawierzchnię asfaltową na 

drodze gminnej Gózd przy posesjach od nr  3a do nr 6 oraz wykonanie rowów. Jest to teren na 

górce, cała woda wyrywa w drodze wyrwy i mieszkańcy nie mają możliwości dojechać do 

swoich posesji. Wszelkie służby ratownicze również nie dojeżdżają do mieszkańców.  

Od E-7 ratownicy muszą często zabierać swoje plecaki i udawać się z pomocą do 

mieszkańców. 

Gmina Łączna wynajęła firmę zewnętrzną która kosi pobocza, czy to prawda że koszą tylko 

pobocza. Rowy i pas drogowy znajdujący się w Goździe, który nie graniczy bezpośrednio z 

działkami mieszkańców powinien być wyczyszczony i wykoszony przez gminę  a nie jest to 

robione. Chciałam zapytać o termin tego koszenia, udrażniania, czyszczenia. Główne 

przepusty drogowe są pozatykane w  80-90 %. Woda z opadów wylewa się na ulicę. Problem 

ten pojawia się na dłuższym odcinku Gozdu. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – firmie zlecono koszenie 

poboczy, natomiast koszenie rowów i udrażnianie przepustów wykonujemy własnymi 

pracownikami, a mamy ich czworo oraz dwie kosy. Nie damy rady wszystkiego zrobić, ile 

możemy tyle robimy.  
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Radna Odrzywolska – posesja Nr 45 w Goździe, przy posesji została nasypana ziemia z 

czyszczenia rowów. Moje pytanie, kto zlecił wysypanie tego na prywatną posesję i kto na to 

zezwolił. Czy hałdy ziemi będą w jakiś sposób rozgarnięte. Z informacji wiem, że właściciel 

nie wiedział  nic na ten temat. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – dziś nie potrafię na to 

odpowiedzieć ale na następną sesję czy komisję udzielę informacji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – przypomniał w kwestii utrzymania dróg – na zimowe 

utrzymanie dróg gminnych mamy w budżecie przeznaczone 80 tys. zł. Zadał pytanie do 

Kierownika ZGK czy to wystarcza na zimowe utrzymanie dróg. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – odpowiedział, nie wystarcza. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na pozostałe usługi czyli koszenie, czyszczenie 

rowów, uzupełnianie dróg, kruszywa,  mamy 86 tys. zł . Czy to wystarczy na drożność 

przepustów i koszenie pasa drogowego, naprawy dróg, uzupełnianie znaków itd.  

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, zdecydowanie nie 

wystarczy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – przejęliśmy od GDDKiA drogę starodroże E-7 o 

długości 5 km drogi krajowej. Standard utrzymania tej drogi przez wiele lat doprowadził do 

sytuacji, że w głowach mieszkańców posesji przy drodze funkcjonuje obraz utrzymania drogi 

na poziomie który wykonywała GDDKiA.  GDDKiA poinformowali nas, że koszty roczne 

utrzymania tej drogi były wtedy w kwocie 1 mln zł. Proponuję przemyśleć czy chcemy 

przeznaczyć połowę tej kwoty czyli pół miliona zł na zimowe utrzymanie dróg, czy mamy na 

to środki. Może zaopatrzyć nasz zakład ZGK w sprzęt i narzędzia,  aby można było 

wykorzystać je do utrzymania dróg. ZGK nie posiada takiego sprzętu. Może zwiększyć środki 

na utrzymanie dróg  albo na doposażenie techniczne ZGK. Środki na ZGK wrócą do nas. A 

środki na te cele nam się kończą. 

Z 80 tys. zł, wykonanie 60 tys. zł - zostało 20 tys. zł.  

Z 86 tys. zł wykonano 65 tys. zł - zostało nam 21 tys. zł do końca roku. 

Radna Odrzywolska – odbierając od GDDKiA drogę E-7 mieliśmy świadomość że trzeba 

ponosić koszty. Nie oczekuję, że będzie to standard drogi krajowej ale żeby nie powtarzał się  

bez przerwy jeden i ten sam problem. Powinniśmy dbać o to co mamy. Zaniedbanie tej drogi 

będzie powodowało skutki w innych dziedzinach.  

Do 30 września 2018r. radni mogą składać wnioski do projektu budżetu na kolejny rok 

budżetowy. Powinniśmy spotkać się na komisji budżetowej. Chociaż jeden raz w tej kadencji 

usiądźmy i wypracujmy wnioski na kolejny budżet. 

Radny Śliwa – 4 lata jestem radnym i ciągle słyszę temat koszenia rowów  w Goździe  a 

czemu nie Klonów. Na Klonowie mieszkańcy koszą, ludzie wychodzą z inicjatywą. Czy ja 

kiedykolwiek powiedziałem że potrzebujemy jakiegoś koszenia rowów. Nigdy o to nie 

prosiłem, ludzie koszą sami. Proszę więcej tego nie robić i nie zgłaszać, tyle jest potrzeb w 

gminie a tu ciągle o czyszczeniu rowów. 

Radna Odrzywolska – nigdy nikomu nie wypominam kto na jaki temat i ile razy się odzywa. 

Ten problem dla mieszkańców mojej wsi jest bardzo ważny, proszą mnie o to wyborcy więc 

będę apelować. 

Radny Śliwa – jestem radnym całej gminy nie tylko Klonowa. Głosuje za tym żeby w gminie 

było dobrze. Ale trochę własnej inicjatywy ze strony ludzi. Czy Pani Radna nie potrafi 

zmobilizować swoich ludzi. 

Radna Odrzywolska – ja mówię o pasach zieleni i rowach które nie graniczą bezpośrednio z 

posesjami mieszkańców. Takie utrzymanie należy do gminy, nie do mieszkańców.  
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Przewodnicząca Rady – radny Śliwa ma rację, w mojej miejscowości też jest droga gminna i 

nigdy nie zgłaszałam koszenia rowów. Sami ludzie to robią. Motywujemy i rozmawiamy z 

mieszkańcami i jakoś sobie radzimy. 

Więcej pytań, wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad  10 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/240/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta jednogłośnie 

za – 12 / 12  obecnych podczas głosowania 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łączna. 

Przewodnicząca Rady  -  powiedziała, że na ostatniej komisji połączonej ten temat był 

omawiany , mamy na sali Pana Urbanistę , czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały.   

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na ostatniej komisji połączonej dyskutowaliśmy nad 

zapisem dotyczącym opłaty adiacenckiej. Proszę o informację Pana Urbanistę na temat 

wysokości stawek tej opłaty. 

Urbanista p. Karol Skuza – obecny plan ma stawki procentowe 2 %,  3 %  i 5 %  w zależności 

od terenu. To jest opłata do gminy od wzrostu wartości nieruchomości. Średnia stawka jaką 

się przyjmuje dla terenów mieszkalnych jest od  5-10 %. Stawka 15 % dla terenów usług 

również się zdarza, wszystko zależy od terenu. Tu jest pewna specyfikacja, teren oddalony,  

są pewne potrzeby porozumień, ustaleń pomiędzy inwestorami, właścicielami nieruchomości, 

a samorządem w zakresie realizacji mediów, dróg  itd. Mówimy konkretnie o osiedlu, które 

ma powstać i będzie połączone poprzez drogi publiczne z całą miejscowością Zalezianka. 

Radny Wisowaty – zapytał czyj będzie koszt wykonania dróg, wodociągów, kanalizacji itp. 

Urbanista p. Karol Skuza – standardowo koszt jest po stronie gminy, ale mówimy tu o 

porozumieniu. Pewne wstępne rozmowy z inwestorami były takie, że porozumienie mogłoby 

być podobnie jak w temacie Występy. 

Radny Wisowaty – na Występie powstanie gotowe osiedle, mamy im tylko pokazać gdzie 

mają się podłączyć do wody i do ścieków. Tu jest co innego my wykonamy drogi, 

kanalizację, wodociągi i właściciel będzie sprzedawał gotowe działki, a gmina ile z tego 

skorzysta. To są raczej koszty, a nie zyski dla gminy. 

Urbanista p. Karol Skuza – punktem wyjścia były stawki które były wprowadzone do planu 

Występa. Teraz od państwa zależy decyzja w jakiej wysokości ma być stawka. Dziś można 

wprowadzić do uchwały korekty stawek. 

Radny Borowiec – zapytał jaka jest opłata adiacencka w Występie. 

Urbanista p. Karol Skuza – to zależy od terenu,  1 % doliny rzeczne,  2 % tereny 

mieszkaniowe,  5 % usługi. 
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Radny Borowiec – zapytał czy od dewelopera będzie brana ta opłata. To są przemysłowcy oni 

nie przychodzą  aby dać gminie pieniądze tylko aby się bogacić. 1 % dla nich to jest nic  a 

gmina musi włożyć w ten teren dużo.  

Urbanista p. Karol Skuza – opłata będzie pobrana tylko raz.  

Radny Kałuziński – w przypadku Występy mieliśmy zapewnienie, że cały teren uzbraja 

inwestor. W przypadku Zalezianki po wybudowaniu paru domów zadaniem gminy będzie  

wybudowanie wodociągu, drogi itd. Inwestor poczeka 5 lat  i gmina nic z tego nie będzie 

miała,  a koszty uzbrojenia terenu będą. 

Radny Wisowaty – składam wniosek o głosowanie uchwały i proponuję aby dziś jej nie 

przyjmować. Odłożyć temat dla nowej rady gminy aby następna Rada Gminy podjęła decyzję 

w tej sprawie. Jestem przeciwny uchwaleniu tej uchwały. 

Radny Borowiec – zapytał czy były robione jakieś symulacje na ten temat , czy to osiedle  

przyniesie jakieś korzyści czy nie. Stoją ziemie, które nie przynoszą żadnych korzyści dla 

gminy. Osiedle na ok. 220 domów, rodzin, jeśli przyjdą się wybudować młodzi ludzie liczę, 

że będzie ok. 150 dzieci. Wtedy już sama subwencja oświatowa byłaby większa, bo szkoły 

zostałyby dopełnione. Plus podatek z działek to są następne pieniądze w kwocie ok. 22 tys. zł. 

Przy 400 osobach pracujących  korzyści z PIT-u, CIT-u, to  ok. 220 tys. zł które wpływałyby 

do gminy. 

Radny Nyga – proszę aby Wójt zabrał głos w tej sprawie, bo rozmawiał z tymi ludźmi. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wielokrotnie te kwestie były poruszane. Zgadzam się, 

że przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę generuje jakieś wpływy do budżetu gminy. 

Jednak czy deweloperowi zależy na tym żeby zmienić plan i potem sprzedać samą działkę. 

Nie, oni chcą powiększyć zysk poprzez zainwestowanie w infrastrukturę terenu żeby sprzedać 

z dużym zyskiem. Tu mamy do czynienia z terenem 80 ha który chcemy uaktywnić ale 

wiemy, że inwestor nie jest w stanie takiej powierzchni wyposażyć w kanalizację, wodociąg, 

światłowód, elektrykę, gaz. Drogi wewnętrzne nas nie interesują ale drogi gminne tak.  

Jestem zdania, że powinniśmy uchwalić ale być może potrzebujemy jeszcze czasu. Może 

następna Rada będzie dyskutować i podejmie tą decyzję ponieważ będzie ona rzutować na 

lata. Niezależnie od tego kto będzie zasiadał przy tym stole, nie możemy zrzucać na barki 

gminy tego czego gmina nie udźwignie. Ci co kupią działki przyjdą do gminy z pytaniem o 

infrastrukturę. Będziemy musieli jakieś inwestycje robić,  choćby etapami ale to będzie trwało 

latami. W ciągu 2 czy 5 lat nie zurbanizujemy tego terenu. Ważne jest ,czy z tego terenu 

będziemy mieć wpływy aby małymi krokami budować infrastrukturę ale wtedy opłata 

adiacencka od każdej sprzedanej nieruchomości będzie tym depozytem który będzie pozwalał 

gminie krok po kroku realizowania małych ale skutecznych inwestycji. Czy gmina będzie 

miała możliwości zaciągnąć kredyty na realizację inwestycji. Warto zmieniać plany działek 

ale proszę o rozwagę i zdrowy rozsądek. To musi być bardzo dokładnie przemyślane. 

Radny Nyga – zapytał czy były jakieś umowy wynegocjowane podpisane  z panem 

Kwiatkowskim. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – umowa dotyczyła tylko kwestii związanych  z 

finansowaniem kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W tej umowie nie 

ma żadnej mowy o kwestiach związanych z przekazaniem na rzecz gminy jakiejś części 

nieruchomości jaką gmina miałaby zarządzać. 

Radny Borowiec – odniósł się do budowy dróg na terenie gminy.  Niedawno rząd 

wyasygnował 1,5 miliarda na drogi gminne i powiatowe. Te pieniądze się już rozeszły. Teraz 

jest zapowiedź 5 miliardów na drogi. Może pospieszyć się z planem i skorzystać z dopłaty do 

dróg  ponad  80 % . Ludzie uciekają z tej gminy, bo nie mogą się budować, nie mają się gdzie 

rozwijać. Jaka jest opłata adiacencka w uchwalonym planie przyjęta dla poszczególnych 

obrębów Łączna, Czerwona Górka, i Klonów. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dużo niższe są opłaty od tych tutaj zaproponowanych, 

bo gmina w tym terenie nie będzie inwestować. Urbanista powiedział dzisiaj, że opłata 

adiacencka jest różna w zależności od przeznaczenia terenu. 

Radny Nyga – radny Borowiec mówi, że gmina nie ma terenu żeby się budować. Kiedy była 

głosowana uchwała odnośnie przekształcenia planu dla  Występy większość radnych była za, 

a radny Borowiec był przeciw. 

Radny Chaba – zapytał czy ktoś zrobił kosztorys kosztów po stronie gminy jak powstanie 

osiedle Zalezianka. Nie mamy pieniędzy na remont kawałków dróg gminnych. A na tym 

osiedlu powstanie kilka km dróg, oprócz tego  wodociągi, kanalizacja, oświetlenie  -  skąd 

weźmiemy  pieniądze na te inwestycje. To będą miliony. Środki unijne się kończą, będziemy 

musieli wziąć na swoje barki koszty związane z infrastrukturą. Zastanówmy się nad tym co 

bierzemy na swoje barki. 

Radny Borowiec – wstrzymałem się od głosowania uchwały w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego Występa dlatego, że nie robimy zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy tylko dla wybranych miejsc. 

Na tym zakończono dyskusję . 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała że radny Nyga wyszedł z sali obrad. 

Następnie prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/241/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

Nie została podjęta 

za – 1, przeciw – 9, wstrzymało się – 1/11 obecnych radnych podczas głosowania 

W wyniku głosowania rada gminy odrzuciła uchwałę.   

 

Ad  10 c) 

Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za 2017r. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Łącznej za 2017r. 

 

Uchwała Nr XLVIII/241/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

 została podjęta jednogłośnie. 

za – 11/11 obecnych radnych  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy w obradach. 
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Ad  10 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łącznej. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej. 

 

Uchwała Nr XLVIII/242/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

Została podjęta jednogłośnie 

za – 11/11 obecnych radnych  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łączna. 

Żadnych uwag ani pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Łączna. 

Uchwała Nr XLVIII/243/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

Za – 11/11 obecnych radnych  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady prosiła o poprawienie w uchwałach błędu literówki bo jest dwa razy 

paragraf 5 a nie ma paragrafu 6 , dalej po kolei  paragraf 7  i 8  

 

Ad  10 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkołach, dla którego organem prowadzącym jest 

gmina Łączna. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego zatrudnionego w 

szkołach, dla którego organem prowadzącym jest gmina Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/244/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta jednogłośnie. 

za – 12/12 obecnych radnych podczas głosowania 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  10 g) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i 

za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, nagród a także wysokości szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna. 

Radny Borowiec – zadał pytanie czy to jest podwyżka w ramach „14-stki”. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – to są zwykłe składniki, za które organ prowadzący 

jest odpowiedzialny. Dotychczasowe wychowawstwa zwiększamy o 30 zł. Te minimalne 

podwyżki nie przewyższą kwot bazowych, które musimy jako 14-stki tzn. dodatki 

uzupełniające na koniec stycznia i lutego nauczycielom wypłacać. Dążymy do tego aby w 

ogóle nie płacić dodatków uzupełniających . W tym celu waloryzujemy stawki w trakcie roku 

żeby nauczyciel widział, że dostaje co miesiąc o 30 zł więcej. Reagujemy wcześniej w trakcie 

roku szkolnego. 

Radna Żaczek – w nagłówku uchwały jest dodatek mieszkaniowy z tego co wiem to nie ma 

już dodatku mieszkaniowego. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – nie ma dodatku mieszkaniowego ale tytuł musi być 

taki sam powtórzony. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian w regulaminie 

określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/245/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta jednogłośnie 

za – 12/12 obecnych radnych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10 h) 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych w obrębie 

Czerwona Górka, Jęgrzna i Klonów w gminie Łączna. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie  nieodpłatnego 

użyczenia gruntów położonych w obrębie Czerwona Górka, Jęgrzna i Klonów w gminie 

Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/246/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta jednogłośnie. 

za – 12/12 obecnych radnych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  10  i) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków 

obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej. 

Przewodnicząca Rady – zapytała czy wszyscy radni mają prawidłową uchwałę przed sobą. 

Prawidłowa uchwała to ta, która wczoraj była rozdawana na komisji. Odczytała treść całej 

uchwały. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do 

taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Łącznej. 

 

Uchwała Nr XLVIII/247/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta większością głosów 

za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się – 0 / 12 obecnych radnych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10  j) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

Łączna na 2018 rok. 

 

Uchwała Nr XLVIII/248/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta większością głosów. 

za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się – 0 / 12 obecnych radnych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10  k) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna. 

Przewodnicząca Rady – prosiła przed głosowaniem o naniesienie sobie pewnych poprawek w 

uchwałach.  I tak:  

- str. 15 § 67 ust 1 po Komisji Rewizyjnej dopisać „oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”  

- str. 21 § 101 ust 4 dopisać  „obraz” 

Radca Prawny – prosił Radę Gminy o uzupełnienie Statutu o poprawki formalne. I tak: 

- str. 2 § 1 ust 3. po punkcie 7 dopisać punkt „8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd 

Gminy Łączna”  i dalej zmienić kolejność punktów na 9  i 10. 

- str. 7 §21 ust 2   dopisać słowo „na” aby było raz na kwartał  

- str. 10 § 38 ust 2  skreślamy słowo „obrad” 

- str. 12 § 45 skreślamy np. 3/5 

Radna Odrzywolska – zapytała czy głosowanie jawne zarządza tylko Przewodnicząca Rady.  

I termin na dostarczenie materiałów na sesję zwyczajną jest na 5 dni. 

Przewodnicząca Rady – tak i tak było do tej pory. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Łączna. 

 

Uchwała Nr XLVIII/249/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta większością głosów 

za – 10, przeciw – 1, wstrzymało się – 1/ 12 obecnych radnych  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  10  l) 

Podjęcie uchwały  dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 

28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz 

zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

Przewodnicząca Rady – prosiła o naniesienie poprawki w podstawie prawnej:  Dz.U. z 2018 

poz. 994 ze zmianami.  

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały. 

 

Uchwała Nr XLVIII/250/2018 

Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 roku 

została podjęta jednogłośnie 

za – 12 / 12 obecnych radnych  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad  11. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018r. 

Żadnych uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Protokół Nr XLVII/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018r. został przyjęty 

większością głosów.  (za – 9, przeciw – 2, wstrzymało się – 1/12 obecnych radnych ) 

 

Ad  12. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła                  Sekretarz obrad                           Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Halina  Dziarmaga                   Andrzej Wisowaty                                   Monika  Pająk 

 


