Protokół Nr XL/2018
z posiedzenia Rady Gminy Łączna
dnia 18 stycznia 2018r.
Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej
Górce 1 b
Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,30
Ad 1.
Dnia 18 stycznia 2018r. odbyło się kolejne XL-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
- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik
- Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik
- pracownik Urzędu Gminy p. Natasza Cierpisz
- niektórzy sołtysi Gminy Łączna
- mieszkaniec gminy
W momencie otwarcia obrad, na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, co stanowiło
100 % ustawowego składu Rady Gminy.
Obrady były prawomocne.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Ad 2.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Czesława Borowiec, który
nie wyraził zgody na pełnienie tej funkcji, dlatego w kolejności alfabetycznej z listy
Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Edwarda Chaba, który taką zgodę wyraził.
Ad 3.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Rady – odczytała zaproponowany porządek obrad i zapytała czy są jakieś
wnioski do porządku obrad.
Radny Czerwiński – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dwóch punktów tj.
11 e) uchwalenie budżetu Gminy Łączna na 2018r., z powodu niedopełnienia procedur gdyż
nie było Komisji Budżetowej i komisja nie wyraziła opinii. Jeżeli punkt 11e) to również
zdjęcie punktu 11 d).
Radny Śliwa – były komisje na temat budżetu.
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Radny Litwiński – 14 grudnia 2017r. odbyła się Komisja Budżetowa na temat projektu
budżetu. Nie było żadnych negatywnych wniosków. Kolejnym punktem, który dotyczy
uchwalenia budżetu było połączone posiedzenie komisji, które odbyło się dwa dni temu,
gdzie również nie było żadnego wniosku.
Radny Czerwiński – podpierając się protokołem z 28 grudnia 2017r. Przewodniczący Komisji
Planowania i Budżetu powiedział, że nie było posiedzeń komisji w okresie między sesjami
czyli pomiędzy 11 grudnia 2017r. a 28 grudnia 2017r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Litwiński - stwierdził, że było to tylko
przejęzyczenie.
Przewodnicząca Rady – ja również byłam uczestnikiem tej komisji i wiem , że taka komisja
się odbyła, faktycznie było to przejęzyczenie. Członkowie tej komisji również to pamiętają.
Radny Borowiec – na Komisji Budżetowej nie byłem obecny, a na połączonym posiedzeniu
komisji nie był omawiany budżet na 2018r.
Radny Litwiński – to było przejęzyczenie ze względu na to, że sesje były w krótkim odstępie
czasu. W tematyce połączonego posiedzenia, które sam prowadziłem, w punkcie 3 było
omówienie projektu budżetu i pytałem kilkakrotnie czy ktoś chce zabrać głos w sprawie
budżetu. Na sali obecna była również pani Skarbnik.
Radny Borowiec – dopiero później przeczytałem w protokole, że komisji budżetowej nie było
dlatego na połączonym posiedzeniu nie odzywałem się nic, a do budżetu mam zastrzeżenia.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są inne wnioski do porządku obrad.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie wniosku radnego Czerwińskiego aby zdjąć
z porządku obrad punkt 11 d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łączna na lata 2018 – 2026.
Wniosek przegłosowano ale nie uzyskał poparcia większości radnych ( za - 4, przeciw – 11/
15 obecnych), dlatego punkt 11 d) pozostał w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady – prosiła następnie o przegłosowanie wniosku radnego Czerwińskiego
aby zdjąć z porządku obrad punkt 11 e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Łączna na 2018 rok.
Wniosek również nie uzyskał poparcia większości radnych ( za – 4 , przeciw- 11 / 15
obecnych), dlatego punkt 11 e) pozostał w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości bez zmian.
( za - 11, przeciw - 4 /15 obecnych).
Porządek obrad bez zmian stał się obowiązujący.
1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych gminy z działalności w 2017
roku.
a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej
b) Zespołu Szkół w Goździe
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
d) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
e) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
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6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017 roku.
a) Komisji Rewizyjnej
b) Komisji Planowania i Budżetu
c) Komisji Gospodarczej
d) Komisji Społecznej
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
9. Pytania, wnioski, postulaty.
10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2018r.
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna
na 2018 rok
c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok w Gminie Łączna
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2018 - 2026
e) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok.
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia
28 grudnia 2017r.
13. Zakończenie obrad.
Ad 4 a)
Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej za rok 2017
złożył Dyrektor Szkoły p. Maciej Mądzik.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do pana dyrektora.
Radny Czerwiński – zapytał jak w Zespole Szkolno-Przedszkolnych jest z problemem
narkomanii.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik – problem
narkomanii w naszej placówce jest mi obcy, nie występuje.
Radny Borowiec – zapytał w jaki sposób są dożywiane dzieci przedszkolne.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik – kuchnię mamy
wspólną, jest ona jedną z najnowocześniejszych kuchni w powiecie skarżyskim. W
odpowiednich pojemnikach w oparciu o restrykcje sanepidu i procedury jest przewożona
żywność do przedszkola. Jest zatrudniona dodatkowa osoba do wydawania posiłków w
przedszkolu.
Przewodnicząca Rady – pogratulowała Dyrektorowi prężnie działającej Rady Rodziców.
Słyszałam, że to jedna z najlepszych Rad Rodziców w historii szkoły.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 4 b)
Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe złożyła Dyrektor Szkoły
p. Urszula Wilkosz.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz – dziękuję za wsparcie radnych, za
sponsorowanie wyjazdu na basen do Strawczyna, oraz wycieczki.
Radna Odrzywolska – zadała pytanie odnośnie mieszkań zwolnionych przez lokatorów jaki
jest szacunkowy koszt remontu tych pomieszczeń.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz – mieszkania są uprzątnięte, w dwóch
pomieszczeniach zerwaliśmy parkiet. Przygotowujemy je do remontu na wiosnę i dodatkowo
klatka schodowa plus łazienka. Koszt szacunkowy remontu w całości to ok. 70 tys. zł. ale w
tej chwili nie planujemy go w całości. Planujemy wyremontować na razie jedną salę aby nie
wydłużać czasu pobytu uczniów w szkole.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 4 c)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła Kierownik
GOPS p. Bernardyna Wasińska.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Borowiec – zadał kilka pytań:
1/ złożono 334 wnioski o pomoc do GOPS, czy wszystkie wnioski zostały zrealizowane,
2/ 10 osób ubezpieczonych społecznie na jaką kwotę sporządzono to ubezpieczenie,
3/ wydano 21 niebieskich kart, a dane z Policji mówią o sporządzonych 27 kartach. Czy
policja współpracuje z panią Kierownik w tej sprawie.
Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – odpowiedziała radnemu Borowcowi.
1/ do GOPS-u wpłynęły faktycznie 334 wnioski. Rejestrujemy i rozpatrujemy każdy
wniosek. Raczej wszyscy wnioskujący kwalifikują się do pomocy. W zeszłym roku może pięć
wniosków było odmownych.
2/ jeśli chodzi o ubezpieczenia to jest nasza pomoc niefinansowa. Sporządzamy tylko wywiad
środowiskowy i jeśli osoba mieści się w kryteriach dochodowych kierujemy wniosek do
funduszu zdrowia i fundusz ubezpiecza. Sporządzamy tylko dokumenty. Są to osoby , które
po prostu nie dbają o ubezpieczenie.
3/ w naszych dokumentach widnieje 21 niebieskich kart sporządzonych przez policję. Do
sporządzenia niebieskich kart uprawniony jest ośrodek pomocy społecznej, członkowie
komisji alkoholowej, szkoła i służby medyczne. Przeważnie jednak niebieskie karty
sporządza policja.
Radny Januchta – zapytał czy założenie niebieskiej karty jest na czas nieokreślony. Jak to
funkcjonuje.
Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – policja zakłada niebieskie karty przywozi je do
GOPS-u i powołana grupa robocza pracuje z tą rodziną. Nie ma kryterium czasowego trwania
karty. Karta powinna być tak długo w rodzinie jak długo jest potrzebna. Cały czas się
monitoruje daną rodzinę. Jeśli się nic nie dzieje po pół roku karta jest zamykana.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – zapytał czy moralnym zachowaniem jest wydawanie
czujników czadu podopiecznym GOPS, a później fotografowanie się z tymi osobami i
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej gminy.
Radny Śliwa – trzeba zobaczyć jak Prezydent Kielc p. Lubawski osobiście wręczał czujniki,
tak samo Prezydent Ostrowca. To jest jak najbardziej moralne.
Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – każda osoba, której przyznajemy czujnik wyraża
taką zgodę na sfotografowanie. Jeśli nie wyrazi zgody na zdjęcie to po prostu dostaje czujnik.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Ad 4 d)
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej złożył Kierownik ZGK
p. Marek Walkowicz.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Czerwiński – pieniądze do auta, patrząc na inne urządzenia w innych gminach ktoś kto
finansuje powinien być zapis że to jest sponsoring, nie jest opisane auto.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – ja dostałem 20 tys. zł. w formie dotacji, a fakturę
płaciło ZGK. Opis zrobimy.
Radny Osman – na komisji Rewizyjnej rozmawialiśmy o opale, zwróciłem uwagę na firmę
Pana Miernika. Chciałem zapytać dlaczego nie zwrócił się Pan do pana Miernika w sprawie
opału.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – ogłoszenie było na stronie internetowej a ponadto
osobiście byłem u tego pana ale nie złożył oferty. Nie mogłem go zmusić.
Radny Osman – zapytał ile po czasie są niezapłacone faktury dla wykonawców.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – terminy są przedłużone dlatego , że chcę być
pewnym za co płacę.
Radny Osman – zapytał jaką kwotę Kierownik ZGK przeznaczył na stronę internetową.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – na trzy lata zapłaciłem około 1 200 zł. A po trzech
latach strona będzie moją własnością.
Radny Osman – podziękował za wodociąg na Podzagnańszczu ale zgłosił uwagę, że
mieszkańcy musieli sobie sami dowieźć kruszywo i uzupełnić ubytki, ponieważ w okresie
świątecznym nie mogli przejechać samochodem.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – dowiezione już jest kruszywo i rozsypaliśmy. Mamy
dokupione jeszcze trzy samochody tłucznia i jak pogoda pozwoli rozsypiemy tłuczeń a
uwałuje nam firma , która buduje drogę na Zajamniu.
Radny Borowiec – zapytał czy szambo przy szkole w Zaleziance zostało zamontowane.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – nie jest zamontowane, bo nadal nie ma drogi
dojazdowej. Było na dzisiaj wyznaczone ale nadal jest za mała zmarzlina. Trzy razy już
próbowaliśmy podjechać i nie udało się . Jeżeli będzie się termin nadal przesuwał to zrobimy
tymczasową drogę z tłucznia.
Radny Borowiec – zapytał jak wygląda sprawa z hydrantami przeciwpożarowymi, czy będą
naprawiane na terenie gminy.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – będziemy robić zasuwy sieciowe, w międzyczasie
zrobimy przegląd i w tych miejscach wstawimy hydranty.
Radny Wisowaty – zapytał ile zostało sprawdzone instalacji wód opadowych.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – teraz w okresie zimowym będę robił sprawdzenie
najprostszym sposobem czyli będę kolorował ścieki. Kto ma wpuszczoną rynnę do ziemi i nie
widać rewizji to będziemy to sprawdzać.
Radny Borowiec – mówił Pan, że chce kupić beczkę asenizacyjną do zbierania ścieków, gdzie
Pan będzie te ścieki woził.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – punkt zlewny znajduje się w Suchedniowie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Ad 4 e)
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej złożyła Dyrektor GBP
p. Magdalena Kowalik.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Osman – zapytał na czym miała polegać zabawa karnawałowa, z jakich środków było
finansowanie tej zabawy lub jaka składka.
Dyrektor GBP p. Magdalena Kowalik – mieszkańcy finansowali zabawę, jaka składka była
nie wiem. Samo przygotowanie przeprowadzone przez nas. Naszym zadaniem jest pomoc w
organizacji różnych imprez. Odpłatność była symboliczna na pokrycie kosztów.
Radny Śliwa – skończył się etat pani Marzeny Ksel na Klonowie, która pracowała z dziećmi.
Pani Marzena jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Budynek po szkole był otwarty,
udało jej się przyciągnąć dzieci i przychodziły, trenowały. Celowym jest aby ta Pani
pracowała nadal. Stawiam wniosek aby wygospodarować choć ½ etatu dla Pani Marzeny.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Pani Marzena była zatrudniona przy współudziale i
finansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy. Rozwinę ten temat w sprawozdaniu, które będę
składał.
Radny Kałuziński – sześć osób, ile to etatów. Na sesji zapytałem o dodatkowy etat i pani
powiedziała, że księgowa jest na pełnym etacie. Dzisiaj jest na pół etatu. Jakie jest wobec
tego zatrudnienie na koniec 2017r.
Dyrektor GBP p. Magdalena Kowalik – jestem przekonana, że nie mogłam tak powiedzieć.
Są to trzy pełne etaty, dwa pełne etaty plus dwie połówki etatu oraz palacz sezonowy na pół
etatu.
Innych pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik – przed
opuszczeniem sali obrad złożył podziękowanie dla Wójta Gminy. Nic nie odbyłoby się bez
wsparcia Wójta i to w każdej inicjatywie placówki.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 min. przerwę w obradach.
Ad 5
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad 6 a)
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku złożył Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6 b)
Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania i Budżetu w 2017 roku złożył
Przewodniczący Komisji radny Sławomir Litwiński.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 6 c)
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej w 2017 roku złożył Przewodniczący
Komisji radny Mirosłąw Nyga.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6 d)
Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w 2017 roku złożyła Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Żaczek.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Po zakończeniu sprawozdania Przewodnicząca komisji poinformowała, że w okresie
pomiędzy sesjami odbyło się jedno posiedzenie Komisji Społecznej. Tematyka posiedzenia
to: Projekt RPO 833 rozwój edukacji w szkołach , 100-lecie odzyskania niepodległości i
wstępna dyskusja na temat ewentualnego wyjazdu delegacji gminy na Słowenię. Wniosków
Komisja nie wypracowała.
Ad 7 i 8
Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie od dnia 28 grudnia 2017r. do dnia 18 stycznia
2018r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji
złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
I. Uczestniczyłem :
29 grudnia – w spotkaniu z architektami w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej
budynku w Klonowie,
4 stycznia - w spotkaniu z projektantem p. Sławomirem Mickiem i jego współpracownikiem
w sprawie projektu obelisku upamiętniającego 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości
6 stycznia - w orszaku Trzech Króli oraz V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym
przez radną Żaczek i KGW „Łącznianie” w kościele parafialnym w Łącznej,
10 stycznia – w podpisaniu umowy z Firmą Handlowo Usługową ELDEKO ze Staszowa
reprezentowaną przez właściciela p. Krzysztofa Dwojewskiego na konserwację oświetlenia
drogowego . W ich zakresie m.in.:
wymiana bezpieczników, wymiana i naprawa elementów opraw, wymiana uszkodzonych
źródeł światła, regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, itp., wycinka gałęzi zasłaniających
oprawy oświetleniowe, lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia,
Umowa została zawarta na czas określony od 08.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. z
wynagrodzeniem w wysokości 1948,22 zł/m-c + Vat.
Wykonawca będzie przystępował do usuwania awarii oświetlenia drogowego po otrzymaniu
telefonicznej informacji z Urzędu Gminy Łączna. Wykonawca usunie awarię w
nieprzekraczalnym czasie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
Ponieważ doświadczenie roku 2017 w zakresie serwisowania oświetlenia wykazały
dysfunkcje , treść umowy została tak sformułowana, że brak reakcji ze strony firmy, skończy
się zerwaniem umowy.
11 stycznia – w posiedzeniu komisji społecznej Rady Gminy Łączna,
15 stycznia – z mieszkańcami Zajamnia w sprawie budowy drogi
16 stycznia – w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy
17 stycznia - z audytorem w sprawie audytu energetycznego budynku gminnego.
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W związku z wystąpieniem Urzędu z dnia 03.01.2018 roku w sprawie drogi w m. Jaśle,
Nadleśnictwo Suchedniów po wizji lokalnej w trybie pilnym poleciło Służbie Leśnej
oczyszczenie i uprzątnięcie drogi we wskazanym miejscu, ponadto udrożniony został rów.
W celu zabezpieczenia przed dalszym niekontrolowanym korzystaniem z przejazdu i
wynikających z tego problemów, Nadleśnictwo biorąc pod uwagę nieprzydatność dla
gospodarki LP i Gminy Łączna usunie w/w przepust. Prace te wykonają przy okazji
udrożnienia rowu na własny koszt.
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :
- w dniu 4 stycznia br. poinformował, że projekt pod nazwą „ Eko-energia w gminach Łączna,
Bliżyn i Skarżysko Kościelne” złożony w ramach naboru dla działania 3.1 został
zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie poddany ocenie merytorycznej,
- w dniu 10 stycznia br. poinformował, że złożony przez Gminę wniosek „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” także przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
Pragnę poinformować, że otrzymaliśmy od Pana Urbanisty komplet dokumentów do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Czerwona Górka. W chwili obecnej
przygotowujemy te materiały do uzgodnień ze wszystkimi podmiotami.
W dniu 12 stycznia br. przy dodatnich temperaturach firma Budromost asfaltowała kolejny
odcinek drogi gminnej w Zajamniu. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty są
etapowane.
Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na
bieżąco, w miarę posiadanych środków.
Informacja dodatkowa odnośnie zatrudnienia osoby, która opiekowała się szkołą i dziećmi w
Klonowie. Dnia 16 stycznia dostaliśmy pismo z Powiatowego Urzędu Pracy, które Wójt
Gminy odczytał.
Z pisma wynika, że Urząd Pracy nie ma środków na wszelkie formy zatrudnienia w 2018r. tj.
roboty publiczne, staże. Przy tej informacji nie jesteśmy w stanie jako gmina z budżetu gminy
łagodzić bezrobocia jakąkolwiek formą. Pracownicy interwencyjni wykonywali u nas szereg
prac użytecznych związanych z czystością i utrzymaniem porządku. Na liście osób, które
składają pisma z prośbą o zatrudnienie są osoby, które znamy. Ci ludzie są często nieporadni
życiowo. Nie chcą przyjmować sugestii i porad osób z PUP.
W najbliższym czasie będą organizowane spotkania z przedstawicielami powiatowego urzędu
pracy. Wójt prosił aby radni przychodzili na spotkania organizowane przez PUP. Warto
zapytać Dyrektora jakie są wnioski z dotychczasowych form, które stosowane były przez
Powiatowy Urząd Pracy.
Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

Ad 9 i 10.
Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Radny Nyga – pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego odnośnie oświetlenia, jedna
lampa został naprawiona ale nie świeci inna lampa nad posesją nr 40 , proszę o naprawę.
Radny Litwiński – w odpowiedzi pochwalił nową firmę serwisującą oświetlenie w gminie,
bo firma rozpoczęła już pracę. Niesprawne od grudnia lampy w miejscowości Podłazie jak
również odcinek od Kościoła do Podłazia jest cały zrobiony. Wszystkie moje zgłoszenia
zostały wykonane ze szczególną dbałością.
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Radny Wisowaty – zgłosił kilka wniosków.
1/ Nie zostało jeszcze naprawione oświetlenie koło bloku i część Kamionek.
2/ Ścięto drzewa obok przedszkola w Kamionkach, grube drzewo zabrano ale pozostały
gałęzie, po obu stronach drogi w rowie – jest prośba o posprzątanie gałęzi;
3/ do Kierownika ZGK, po awarii koło Domu Nauczyciela została góra czerwonej ziemi,
należy ją posprzątać.
4/ jest dużo uwag mieszkańców Kamionek, dotyczących smrodu z szamb od mieszkańców
niepodłączonych do kanalizacji. Czy istnieje możliwość zmuszenia ludzi, do podłączenia się
do kanalizacji, a tymczasem o sprawdzanie szamb u osób niepodłączonych do kanalizacji.
5/ prośba o usunięcie starego nieużywanego wodociągu pod wiaduktem jadąc na Bukową
Górę.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedź odnośnie lamp i
oświetlenia. Nowa firma objechała całą gminę sprawdzając lampy. Sytuacja jest taka, że na
Kamionkach i koło bloku są tak stare lampy, że żarówki do nich nie są już produkowane. Jest
więc problem aby takie żarówki kupić. Prawdopodobnie kilkadziesiąt sztuk jeszcze uda się
kupić, a jeśli się nie uda to musimy wymienić całe lampy na nowe. Mamy wykaz gdzie stare
lampy są usunięte, a gdzie jeszcze nie. Proszę o cierpliwość. Były spore zaległości z ostatnich
miesięcy. Jak na razie mamy dobre odczucia co do nowej formy, reaguje szybko i rzetelnie.
Przewodnicząca Rady – ostatnio zgłaszałam wymianę żarówek na Osełkowie, nie zostało
jeszcze zrobione.
Radny Kałuziński – zgłosił parę uwag:
1/ do Kierownika ZGK, co zima jest problem z podjazdem od drogi e7 w stronę Osełkowa
za ZGK, radny prosił o odśnieżanie, szczególnie tego podjazdu (górka) bo jeździ tą drogą
autobus szkolny
2/ smród z szamb – poparł poprzednika radnego Wisowatego, jest to prawda, że ludzie nadal
mają szamba i nie opróżniają ich kiedy potrzeba pomimo, że kanalizacja jest w bliskim
sąsiedztwie;
3/ zmiana oznakowana e7 nad wjazdem do delikatesów Centrum od strony Skarżyska,
wszyscy jeździmy, a tam jest podwójna linia ciągła.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – wystąpimy do Starostwa o
zmianę organizacji ruchu nad delikatesami Centrum.
Radny Borowiec – zapytał czego dotyczyło spotkanie z audytorem w budynku gminnym,
jakiego budynku to dotyczy i jakie są postanowienia spotkania.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dotyczy to budynku gminnego. Na razie nie ma
żadnych postanowień. Jak będę miał więcej informacji przekażę i dokładnie je omówię.
Podejmujemy różne działania w kwestiach związanych z termomodernizacją z maksymalnym
wykorzystaniem środków unijnych.
Radna Żaczek – zgłosiła kilka uwag.
1/ przy zalewie na Jaślach na parkingu jest niezabezpieczona studnia, brak pokrywy;
2/ prosiła o dobre utrzymanie nawierzchni drogi wzdłuż zalewu, o odśnieżanie. Nie można
zapominać że tą drogą dzieci dowożone są do szkoły;
3/ prosiła wycinka drzew wzdłuż drogi od zjazdu Zalezianka w stronę miejscowości Jaśle;
4/ pojawiły się duże ubytki na starodrożu E-7, nad przystankiem tworzy się rozlewisko wody
kiedy pada deszcz.
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Radny Januchta – na ostatniej sesji zgłaszałem prośbę o doraźną naprawę drogi w Ostrowie.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział radnemu
Januchcie, podejdziemy do tematu jak będą bardziej korzystne warunki atmosferyczne.
Radny Śliwa – zgłosił drogę powiatową z Klonowa do Występy gdzie jest ciągle lód na
drodze a w lecie woda. W takich warunkach drogowych łatwo może dojść do tragedii.
Radny Borowiec – zapytał czy place zabaw są już rozliczone i w jaki sposób jest
wynagradzany Pan Graczkowski za pisanie projektów, a pracownik jest zatrudniony w
Urzędzie.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wniosek o place zabaw nie jest jeszcze rozliczony.
Odnośnie wynagradzania Pana Graczkowskiego, Pan Graczkowski składa ofertę.
Pracownica, która pisała wnioski jest na urlopie macierzyńskim. Wynagrodzenie tego Pana
są to kwoty, które nie podlegają przetargowi. Mogę udostępnić te dane jeśli państwo radni
chcą. Opieramy się na doświadczeniach z poprzednich lat. Ja jestem dumny z tego, że Gminie
Łączna udało się pozyskać 15 mln zł. w latach 2010-2014, w 2011r. na 2,5 tys. gmin
znaleźliśmy się na 66 miejscu czyli bardzo wysoko. Jako gmina jesteśmy skuteczni. Są gminy
które nie złożyły żadnego wniosku w ostatnich latach. Jeśli będę miał pracowników to
pracownicy będą przygotowywać wniosek. Powinniśmy być dumni z tego, że w ostatnich
latach udało nam się zrealizować tak wiele inwestycji. To jest ważne dla naszych
mieszkańców. Współpracę z firmą Pana Graczkowskiego oceniam bardzo wysoko i dlaczego
mam nie skorzystać z doświadczenia ludzi , którzy są merytorycznie bardzo dobrze
przygotowani.
Radny Borowiec – zapytał w jaki sposób Pan Graczkowski jest wynagradzany, czy
procentowo od wniosku.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – jest to konkretna kwota podana za przygotowanie
wniosku w całości.
Radny Borowiec – złożony został wniosek na redukcję emisji CO2 z programu 1.7, z tego co
wiem takiego programu nie ma.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie wymieniałem cyfr 1.7 na pewno. Złożyliśmy
wniosek na modernizację oświetlenia w Gminie Łączna.
Radny Borowiec – Pan Wójt wysłał mi odpowiedź po trzech miesiącach na pismo dotyczące
spraw inwestycyjnych w Zaleziance, które było kierowane do Wójta od Sołectwa Zalezianka i
ode mnie. To pismo w zasadzie nie ma żadnego umocowania prawnego, bo z godnie z
kodeksem postepowania administracyjnego art. 122a powinien Pan Wójt odpisać w ciągu 30
dni na takie pismo. Uznajemy to za milczące załatwienie sprawy. I właśnie w tym piśmie
pisze „w ramach osi oś priorytetowa 1.7 RPO woj. świętokrzyskiego wnioskowana kwota
1 711 013 zł – 15 % środków własnych.”
To co wnioskowałem dla Zalezianki powinno znaleźć się w budżecie gminy na 2018r.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zawsze się może wkraść pomyłka w piśmie jeśli
chodzi o numer programu. Ważne jest to co zostało złożone, a wniosek został złożony.
Każda Rada Sołecka może złożyć wnioski, ma do tego prawo natomiast to nie znaczy, że
wszystkie wnioski muszą być realizowane.
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Radny Borowiec – w sprawie budowy drogi w Zaleziance w piśmie pisze „grubo
przekraczają” co to znaczy „grubo” przekroczone kwoty.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – tzn. bardzo poważnie przekroczone kwoty. Żądania
można przelać na pismo ale nie jest błędem o coś zapytać. Być może Pana propozycje będzie
można zrealizować w jakiejś przyszłości. Uczciwie odpowiedziałem w piśmie, że w naszych
warunkach gminy jest nierealne żebyśmy zapewnili na to środki w 2018 roku.
Sekretarz gminy p. Mirosław Kopytek – zapraszam na spotkanie z PUP w poniedziałek 29
stycznia 2018r. o godz. 14 w sali GBP. Jeżeli ktoś ma w domu działalność gospodarczą albo
po sąsiedzku jest prowadzona i od tej pory jesteśmy wszyscy nośnikami tej informacji.
Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – odnośnie art. 122 kpa nie ma takiego artykułu.
Radny Osman – pytanie w sprawie oczyszczalni ścieków, wniosek i pieniądze na jakie
możemy liczyć, oraz do jakiego programu przystępujemy.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – do wniosku został oprócz Programu FunkcjonalnoUżytkowego dołączony kosztorys. Poprosił Kierownika Wydziału Technicznego p. Pastuszkę
o konkretną odpowiedź na pytanie radnego Osmana.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – kwota netto ok. 7 200 mln netto,
na kolejną sesję przyniosę dokumenty.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dofinansowanie 80-85 %. Jeśli chce Pan uzyskać
odpowiedź na pytanie jaki to program to zapraszam do siebie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 11 a)
Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2018r.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie ramowego planu pracy
Rady Gminy Łączna na 2018r.
Uchwała Nr XL/193/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 18 stycznia 2018r.
została podjęta większością głosów.
za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 / 14 obecnych (1 radny zwolniony)
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 11 b)
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Łączna na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Radny Czerwiński – w punkcie 6 planu pracy Komisji Rewizyjnej kontrole na zlecenie Wójta
i Rady Gminy, natomiast w statucie gminy jest „na wniosek Wójta i zlecenie Rady Gminy”.
Proszę poprawić to aby było zgodnie ze statutem gminy.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie wniosku radnego Czerwińskiego o
poprawienie w planie pracy Komisji Rewizyjnej w punkcie 6 zapisu: „Kontrole na wniosek
Wójta i zlecenie Rady Gminy”.
Wniosek radnego Czerwińskiego został przyjęty w drodze głosowania. (za – 12, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0/14 obecnych radnych)
Radny Borowiec – zgłosił uwagę do planu pracy Komisji Gospodarczej, punkt 1 analiza
projektu budżetu na 2018 r. , dziś głosujemy budżet a takiej komisji nie było.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, dwa dni temu były komisje połączone czyli wszystkie
komisje wraz z Komisją Gospodarczą, na temat projektu budżetu na 2018 rok.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2018 rok.
Uchwała Nr XL/194/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
została podjęta jednogłośnie.
za – 14/14 obecnych radnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11 c)
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok w Gminie Łączna.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Radny Borowiec – w budżecie gminy jest zapisana kwota 38 tys. zł. jako dochód ze sprzedaży
alkoholu, skąd jest reszta czyli 22 tys. zł., z jakiego programu jest finansowanie.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – w 2017 roku przychody były większe niż wydatki i ta
różnica musi przejść na wydatki na 2018 rok. Na inne cele te pieniądze nie mogą być
przeznaczone.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na 2018 rok w Gminie Łączna.
Uchwała Nr XL/195/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
została podjęta większością głosów.
za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 1/14 obecnych radnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 11 d)
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 20182026.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Radny Czerwiński – prognoza dochodów w 2018r., kwota 150 tys. wpływ ze sprzedaży
majątku. Dwie działki planuje się do sprzedaży podjęte uchwałami, które to są uchwały, kiedy
zostały podjęte i które działki.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – działki w miejscowości Zalezianka, uchwała była dawno
nie pamiętam dokładnie kiedy, rok 2015 może 2016.
Radna Odrzywolska – zapytała o zapis wyznaczono nowy limit obsługi zadłużenia gminy.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – do 2016 roku obowiązywały przepisy, które mówiły że
gmina może być zadłużona do 60%. Teraz obowiązuje nowy wskaźnik wykazany w art. 243
ustawy o finansach publicznych. Nie obowiązuje procent ale wskaźnik zawarty w tym
artykule. Odsyłam do ustawy.
Radny Borowiec – projekt ekoenergia Gmina Łączna, gmina pośredniczy w tym
przedsięwzięciu, zapytał w jaki sposób później będzie to obliczane. Wpisane w dochody
majątkowe gminy, a są to pieniądze mieszkańców, reszta to dotacje. Dlaczego to jest
wciągnięte w dochody majątkowe gminy.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – realizacja tego przedsięwzięcia jest wydatkiem
majątkowym. Dofinansowanie i wpłaty mieszkańców muszą być wobec tego w dochodach
majątkowych. Nie można brać dochodów od mieszkańców na dochody bieżące i potem
przekierować ich na dochody majątkowe.
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026.
Uchwała Nr XL/196/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
została podjęta większością głosów.
za – 10, przeciw – 4, wstrzymało się – 0 /14 obecnych radnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11 e)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Radny Borowiec – na sesji przewodniczący Komisji Budżetowej potwierdził, że nie było
komisji w sprawie budżetu.
Radny Litwiński – przypomniał posiedzenia datami. Sesja Rady Gminy była 11 grudnia
2017r., a komisja budżetowa była 14 grudnia 2017r. Jest to moja pomyłka, przejęzyczenie
a radny Czerwiński był na tej Komisji i większość radnych była obecna.
Przewodnicząca Rady – Komisja Budżetowa była 14 grudnia 2017r.na temat projektu
budżetu, Komisje Połączone na temat budżetu odbyły się dnia 16 stycznia 2018r. Nie było
żadnych pytań oprócz jednego pytania radnego Kałuzińskiego.
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Radny Borowiec – pytanie do Pani Skarbnik, w zeszłym roku przeznaczyliśmy na budowę
szamba w Zaleziance 7 tys. zł., kwota ta miała być przeznaczona na Stowarzyszenie
Zalezianka. Wykorzystane dużo mniej, co z resztą.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – 7 tys. zł to kwota zaplanowana na dotację natomiast
wykorzystano ok. 3 200 zł na zakup tego szamba. Taką mieliśmy fakturę i taką dotację
przekazaliśmy do Stowarzyszenia, które zapłaciło fakturę. Dotacja ta musiała być rozliczona
do końca grudnia 2017r. Reszta została niewykorzystana po wydatkach.
Radna Odrzywolska – pytanie dotyczące pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
dział 853, w 2017 roku podejmowaliśmy uchwałę na przekazanie dotacji na wykonanie
platformy zew. do ośrodka w Belnie w kwocie 7 300 zł. Na 2018r. jest wpisane ponowne
przekazanie tej kwoty.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – Rada Gminy nie podejmowała takiej uchwały, to było
tylko zapytanie i podjęcie decyzji czy ująć taką kwotę w budżecie 2018 roku. Uchwała będzie
podjęta w tym roku.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Łączna na 2018 rok.
Uchwała Nr XL/197/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
została podjęta większością głosów.
za – 10, przeciw – 4 / 14 obecnych radnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 12.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017r. został
przyjęty większością głosów.
(za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 / 14 obecnych radnych)
Radny Śliwa – jeszcze poprosił o głos.
Przewodnicząca Rady sąsiedniej gminy zasugerowała żeby wypisać nazwiska radnych, którzy
się wstrzymują lub nie głosują i przekazać wyborcom. Moim zdaniem takie zachowanie
radnych jest to nie fair.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nikt nie może radnemu zabronić głosownia przeciw.
Natomiast jak Ci radni wytłumaczą swoim wyborcom, że głosowali przeciwko funduszom,
które miały być na inwestycje w ich sołectwach.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – nie odczytała Pani Przewodnicząca pisma, które
złożyłem na sekretariat Urzędu dnia 16 stycznia 2018r. i czekałem do tej chwili , że Pani
to pismo odczyta.
Przewodnicząca Rady - odpowiedziała, że takie pismo do niej jeszcze nie dotarło, a jeśli
otrzyma, to odczyta go na kolejnej sesji.
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Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – wobec tego prosił aby mógł dziś odczytać pismo
ponieważ dotyczy ono najbliższych dni.
Przewodnicząca Rady - pozwoliła Panu Sołtysowi odczytać.
Pismo zawierało zaproszenie dla radnych na uroczystości 155 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego przy pomniku w Występie na dzień 21 stycznia br.

Ad 13.
Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała
wszystkim za udział i zamknęła XL-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

Protokół sporządziła

Sekretarz obrad

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Dziarmaga

Edward Chaba

Monika Pająk

