Protokół Nr XLI/2018
z posiedzenia Rady Gminy Łączna
dnia 28 lutego 2018r.
Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej
Górce 1 b
Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 15,30
Ad 1.
Dnia 28 lutego 2018r. odbyło się kolejne XLI-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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik
- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
- pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tuśnio
- 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 Tomasza Czerwińskiego,
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.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
punkt 9 f) podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy aby wprowadzić
do porządku obrad punkt 9 f) podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Wniosek Wójta Gminy Łączna został przyjęty jednogłośnie. (za – 15/15 radnych )
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Radny Borowiec – zgłosił uwagę aby w punkcie 6 zamienić słowo „wniosków” na wyrażenie
„sprawozdań z posiedzeń komisji”, bo to miały być sprawozdania a nie wnioski.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie wniosku radnego Borowca aby w miejsce
słowa „wnioski” w punkcie 6, znalazło się słowo „sprawozdania”.
Wniosek radnego Borowca został przyjęty większością głosów. ( za – 10, przeciw – 0,
wstrzymało się - 3/15 radnych)
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości z
dwoma wprowadzonymi zmianami. ( za - 15/15 )
Obowiązujący porządek obrad:
1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
6. Przedstawienie sprawozdania z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami.
7. Pytania, wnioski, postulaty.
8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łącznej
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej
c) zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do
km 531+446
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
e) podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
f) podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
11. Zakończenie obrad.
Ad 4 i 5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie od dnia 18 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r
oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p.
Romuald Kowaliński .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
I tak:
I.
Uczestniczyłem :
24 stycznia – w spotkaniu z p. Anną Dulny i p. Kazimierzem Perlińskim plastykami z
Klonowa w sprawie projektu pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości,
29 stycznia - w konferencji zorganizowanej przez PUP Skarżysko w bibliotece w Łącznej
dot. :
1. Sytuacji na lokalnym Rynku Pracy,
2. Form wsparcia, zasady i kryteriów przyznawania wsparcia przez Urząd Pracy w 2018 r.
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3. Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych - Wsparcie rozwoju
zawodowego pracodawcy i pracowników,
4. Zmian w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce od 2018r.
31 stycznia – w spotkaniu z biskupem pomocniczym Diecezji Kieleckiej ks. Andrzejem
Kaletą w lipcowe uroczystości przed pomnikiem w Klonowie,
1 lutego – w spotkaniu z właścicielem firmy Elektroinstalator w sprawie realizacji zadania w
Jaślach,
- w spotkaniu z dyr. Mączyńskim z GDDKiA w sprawie terenów zalewowych w
Goździe przy s7 oraz w sprawie perspektyw budowy przystanku dla busów w Starej
Występie,
3 lutego – w spotkaniu emerytów i rencistów w Bibliotece,
5 lutego – w Filharmonii Świętokrzyskiej w konferencji dot. konkursów PROW WŚ 20142020 w ramach osi 8-9,
10 lutego – w spotkaniu z sołtysami z terenu gminy Łączna w sprawie wyboru
przedstawiciela na konkurs Sołtysa Roku 2017 w Wąchocku,
14 lutego – w spotkaniu z Zarządem PKPS oddział w Łącznej i redaktorem Tygodnika
Skarżyskiego dot. podsumowania pierwszego okresu pomocy żywnościowej dla mieszkańców
naszej gminy,
19 lutego – w spotkaniu z dyr. I. Sochacką w sprawie naszego wniosku na modernizację i
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamionkach,
21 lutego – w spotkaniu z Dyr. ZDP p. S. Czyżem w sprawie decyzji podziałowych w
Jęgrznej,
28 lutego – w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Skarżysku -Kam.
W dniu 23 lutego br. gmina złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na zakup w ramach
do sprzętu ratownictwa technicznego tj;
- 2 szt. defibrylatorów
- 1 szt. łomu specjalistycznego
na kwotę 12.385,30 zł brutto ogółem.
W dniu 15 lutego br. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach ruszył program "ZORZA" Czyste powietrze nad
Świętokrzyskim.
Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie całego województwa :
 Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od
instalacji obecnego kotła/pieca.
Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne
o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi
rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do
sieci ciepłowniczej lub gazowej,
Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane
wyłącznie energią elektryczną.
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Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 15.02.2018 r. i trwał będzie do
wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o
zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
W odpowiedzi na wnioski radnych z ostatniej sesji ZDP w Skarżysku Kam. w piśmie z dnia
5 lutego pisze m.in. :
- teren pasa drogowego drogi powiatowej w Kamionkach został uporządkowany
po wycince drzew w dniu 2 lutego br.
- w celu wykonania wycinki drzew oraz krzewów rosnących w pasie drogowym drogi
powiatowej na odcinku od węzła Zalezianka do miejscowości Jaśle zarządca drogi
wystąpi do końca lutego br. do Gminy Łączna z wnioskiem o wydanie decyzji
zezwalającej na ich wycięcie,
- rów na odcinku leśnym drogi powiatowej 0587T jest drożny. Przyczyną powstania
naboju lodowego na drodze jest zły stan nawierzchni ( koleiny) zjazdu na drogę
leśną. Zarządca drogi wystąpi do Nadleśnictwa Zagnańsk o wykonanie remontu
przedmiotowego zjazdu.
Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na
bieżąco, w miarę posiadanych środków.
Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.
Ad 6.
Przedstawienie sprawozdania z posiedzeń komisji w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu radny Sławomir Litwiński – między sesjami
nie było posiedzenia Komisji Budżetowej.
Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – miedzy sesjami nie było
posiedzenia Komisji Społecznej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – w dniu dzisiejszym odbyła się
Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej. Było to posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przeanalizowaliśmy pracę GBP, wydatki, przychody. Nie wypracowaliśmy żadnych
wniosków. Docelowo nie mieliśmy uwag do pracy jednostki.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Mirosław Nyga – między sesjami nie odbyło
się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Ad 7 i 8.
Pytania wnioski postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Radny Kałuziński - zwrócił uwagę, że między sesjami odbyło się połączone posiedzenie
komisji i przewodniczący obrad powinien złożyć również sprawozdanie.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że nie powinno być sprawozdania ponieważ na
połączonym posiedzeniu komisji powinni być obecni wszyscy radni.
Przewodnicząca Rady – odczytała pismo, które wpłynęło w ostatnim czasie do Biura Rady.
Było to pismo od Kierownika ZGK w sprawie taryf wody i ścieków.
Proszę o szersze wyjaśnienie pisma pracownika ZGK.
Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tuśnio – wyjaśniła.
Jeśli chodzi o taryfy wody i ścieków jesteśmy na etapie liczenia. Na dzień 12 marca br. będzie
wszystko opracowane. Taryfy my opracowujemy, składamy je do Wód Polskich gdzie są
analizowane czy to będą takie stawki czy też inne.
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Weszło w życie dużo zmian, jest nowa opłata stała. Dla nas są to dodatkowe koszty.
Do czerwca mamy obowiązującą stawkę wody. Jeśli Wody Polskie nie zaakceptują naszych
taryf będziemy wprowadzać poprawki. Teraz do Wód Polskich rozliczamy się kwartalnie.
Mniej więcej opłaty będą na takim samym poziomie jak dotychczas ale dochodzi opłata stała,
czego nie było. Rocznie około 5-6 tys. zł. musimy odprowadzić do Wód Polskich.
Radny Januchta – zapytał co jest wykładnią prawną naliczania taryf.
Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tuśnio – ustawa prawo wodne
reguluje naliczanie taryf.
Przewodnicząca Rady - zapytała czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos.
Radny Borowiec – na poprzedniej sesji Radca Prawny powiedział, że nie ma punktu w
sprawie odpowiedzi na pisma, które były kierowane do Wójta. Ja mówiłem, że jest art. 122,
który mówi o odpowiedzi w ciągu miesiąca.
Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – była mowa o milczącej zgodzie, jeżeli przepis tak
stanowi jest milcząca zgoda, jeżeli przepis tak nie stanowi to nie ma milczącej zgody.
Pan Wójt może nie odpowiadać i będzie milcząca zgoda jeżeli ustawa w danej sytuacji tak
stanowi.
Radny Borowiec – odczytał art. 122 a § 2
„Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie
strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi
administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące
zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).”
Składałem pismo o potrzebach sołectwa Zalezianka, na które nie było odpowiedzi w ciągu
miesiąca. W styczniu nie miało to żadnego zamocowania prawnego.
Radca Prawny – sprawę uważa się za załatwioną milcząco jeżeli przepis szczególny tak
stanowi. Jeżeli w danej sprawie przepis szczególny tak stanowi, nie udzielenie odpowiedzi
uważa się za pozytywnie załatwioną.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – w związku z tym, że jutro jest Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zwracam się z prośbą aby uczcić to na sesji minutą ciszy.
Przewodnicząca Rady – wobec tego zrobimy to teraz, uczcimy minutą ciszy Żołnierzy
Wyklętych.
Radni w postawie stojącej, uczcili minutą ciszy pamięć „ Żołnierzy Wyklętych”.
Radna Żaczek – w imieniu KGW Łącznianie zapraszam na VI Kiermasz Wielkanocny w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w dniu 18 marca br. Będziemy korzystać z gościnności
szkoły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków powiatu i Gminy Łączna.
Radny Wisowaty – w piśmie ze Starostwa Powiatowego jest informacja, że 2-go lutego
zostały uprzątnięte rowy przy drodze powiatowej w Kamionkach. Jest to nieprawda.
Koło przedszkola w dalszym ciągu po obydwu stronach drogi w rowach zalegają gałęzie.
Grube drzewo zostało zabrane natomiast gałęzie pozostały. Proszę o ponowne pismo oraz o
dopilnowanie uprzątnięcia.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – mam kserokopię tego pisma udostępnię radnemu
Wisowatemu, natomiast jeśli chodzi o ponowne pismo do ZDP, wystosujemy je.
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Radny Borowiec – zwracając się ponownie do Radcy Prawnego, na poprzedniej sesji
powiedział Pan, że artykułu 122 a nie ma. Taki artykuł jest i czy Urząd Gminy powinien
odpowiadać w ciągu miesiąca na wnioski i pisma.
Radca Prawny – milcząca zgoda obowiązuje w sytuacjach gdy ustawa tak stanowi, jeżeli
ustawa tak stanowi, a Urząd Gminy nie odpowie tzn. że sprawa została załatwiona ale musi
być przy danej sprawie zaznaczone, że jest milcząca zgoda.
Radny Śliwa - może wszyscy na prawo pójdziemy, może byśmy się przeszkolili, może radny
nas przeszkoli, ale nie dzisiaj. Składam wniosek formalny aby przejść dalej do porządku
obrad.
Radny Borowiec – dwa lata temu składałem wniosek o szkolenie radnych z zakresu pełnienia
funkcji radnych.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – wnioskuję z tej dyskusji że ani sprawa nie została
załatwiona ani pisma nie było. Więc albo jest pismo, albo sprawa jest załatwiona.
Radny Śliwa – składam wniosek formalny aby zakończyć dyskusję w tym temacie.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie wniosku radnego Śliwy aby przerwać temat
radnego Borowca odnośnie prawa.
( za – 8, przeciw – 3, wstrzymało się – 2 / 15 obecnych )
Wniosek radnego Śliwy został przyjęty większością głosów.
Radny Osman – zadał pytanie Przewodniczącej Rady na jakiej podstawie uznała że z komisji
połączonych nie należy składać sprawozdań.
Przewodnicząca Rady – wnioskiem radnego Chaby było aby z poszczególnych czterech
komisji były składane sprawozdania, żeby wszyscy radni wiedzieli o innych komisjach
których nie są członkami. Na komisjach połączonych są wszyscy radni.
Radny Czerwiński – pytanie do Wójta odnośnie wystąpienia Zarządu Dróg Powiatowych o
pozwolenie na wycinkę drzew w stronę Zalezianki. Czy coś takiego miało miejsce.
Pytanie do pracownika ZGK co się dzieje z obsługą finansową ZGK.
Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tuśnio – księgowa w ZGK będzie od
2-go maja br. Teraz zastępuje ją pani Joanna Mazurek.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – chodzi o wystąpienie ZDP do Urzędu Gminy w
sprawie wycinki drzew - do tej pory nie odnotowałem takiego pisma.
Radny Osman – zapytał czy pożyczka krótkoterminowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
kwocie 250 tys. zł. została rozliczona czy nie.
Radny Barański – na poprzedniej sesji było odpowiedziane, że pożyczka została zwrócona.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – potwierdzam to co powiedział radny Barański, pożyczka
OSP została zwrócona na konto Urzędu Gminy dnia 28 grudnia 2017r.
Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwy.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie.
Radny Borowiec – zapytał jaki jest termin odpowiedzi na pismo kierowane do Urzędu Gminy
i do Wójta Gminy.
Radca Prawny – w zależności od rodzaju sprawy, 30 dni, albo 3 miesiące jeśli jest to petycja.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – przekazał informację sołtysom i radnym dotyczącą
spotkania z osobami pracującymi w Świętokrzyskim Funduszu Gwarancyjnym. Spotkanie
odbędzie się dnia 6 marca o godz. 14,00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.
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Na spotkaniu osoby będą przedstawiać formy pomocy przedsiębiorcom, tym którzy
rozpoczynają działalność i tym, którzy już prowadzą. Proszę również o przekazanie tej
informacji osobom, które byłyby zainteresowane takim spotkaniem.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 9 a)
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej.
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym
posiedzeniu komisji, ale czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały.
Radny Borowiec – pytał czy tu chodzi o punkt przedszkolny w Kamionkach 5c, który teraz
będzie on należał do dyrekcji i szkoły.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – tak, teraz też należy do szkoły, a od 1 kwietnia
zmieni się tylko tablica. Nie będzie punkt przedszkolny tylko przedszkole w Łącznej
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej.
Uchwała Nr XLI/198/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się - 2 / 15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9 b)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Uchwała Nr XLI/199/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się - 4/ 15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 9 c)
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7
od km 525+958 do km 531+446.
Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446.
Uchwała Nr XLI/200/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
za – 15/15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9 d)
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2019 roku.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – prosiła o naniesienie sobie w projektach uchwał drobnej
poprawki tj. o dopisanie w podstawie prawnej przy ustawie o samorządzie gminnym dziennik
ustaw zwrotu „z późniejszymi zmianami”.
Radny Borowiec – podzielił się swoim spostrzeżeniem, które przemawia za funduszem.
Gdyby był fundusz sołecki oświetlenie do Osełkowa czy Jaśla mielibyśmy w pewnym stopniu
dofinansowane , bo fundusz sołecki jest w 30 % refundowany. Obecnie robimy tylko z
własnych pieniędzy.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – wnioskuję o uchwalenie funduszu sołeckiego,
mieszkańcy mojego sołectwa wszyscy chcieliby mieć taki fundusz a na jego zrealizowanie
mamy wiele pomysłów.
Radny Śliwa – ja jestem przeciw funduszowi sołeckiemu, ponieważ są duże inwestycje
gminne m.in. na Klonowie. A jak się rozrzuci pieniądze to nie będzie na większe inwestycje.
Radny Chaba – pytanie do sołtysa Występy, co to znaczy wszyscy mieszkańcy chcieliby
fundusz. Rozmawiałem z mieszkańcami Występy i nikt nie jest zainteresowany sprawą
funduszu sołeckiego. To jest nieprawda. Sołtys występował kiedyś o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego dla Występy. Jest to zrobione, przygotowane i chcemy
żeby na przyszły rok ta zmiana nastąpiła. Jest to koszt ok. 70 tys. zł. dla jednej wsi.
Może z funduszu sołeckiego zapłaci Pan za to. Fundusz sołecki to bzdura, my potrzebujemy
pieniędzy zbiorowych nie pojedynczych. Jeśli rozdrobnimy środki pieniężne to nie będziemy
mieli nic.
Radny Osman – fundusze sołeckie mogą się łączyć i może powstać z trzech funduszy dana
inwestycja w sołectwie. Proszę ustalić harmonogram inwestycji w danych sołectwach i
powiadomić gdzie w przyszłym roku będą zbudowane place zabaw. Nie mam nic przeciwko
jeśli są pieniądze w 100 % refundowane to róbmy, to ale ustalmy harmonogram bo w
jednych sołectwach się robi a inne są pomijane. Proszę robić połączone spotkania z ludźmi
gdzie się mówi co w danym sołectwie czy gminie jest potrzebne. Jestem za tym żeby
fundusze funkcjonowały.
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Radny Kałuziński – zapytał dlaczego Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Zalezianka nie
złożyło wniosku na place zabaw w Zaleziance czy Występie.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – prośba do radnego Chaby aby na zebraniu wiejskim
powtórzył to co powiedział dziś, powiedział mieszkańcom, że jest przeciwny funduszowi
sołeckiemu. Przez cztery lata na niektórych sołectwach nic się nie dzieje.
Radny Chaba – odpowiedział, oczywiście dobrze powiem.
Radny Śliwa – pieniądze najlepiej jak trzyma jeden. Place zabaw chcemy, ale kto się na nich
bawi, są puste. Dzieci siedzą w internecie. Mamy poważne inwestycje, nie rozrzucajmy
pieniędzy w tym roku na fundusz sołecki.
Radny Borowiec – zapytał czy jeśli Stowarzyszenie Zalezianka napisze wniosek czy też
będzie udzielona pożyczka żeby Stowarzyszenie mogło zrealizować wniosek.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – od wyrażania zgody na udzielenie pożyczek jest Rada
Gminy.
Sołtys Klonowa p. Bogdan Biela – jeśli worek pieniędzy jest jeden i w jednym miejscu to
wiadomo na co wydać. Jeśli podzielimy na małe woreczki, to pieniądze w części wrócą ale
kiedy. Nie ma takiej możliwości aby sołectwa łączyły fundusze sołeckie. Apeluję
wstrzymajmy się z funduszem sołeckim, niech gmina wyjdzie na prostą.
Radny Borowiec – Rada Gminy decyduje o pożyczkach, jeśli chodzi o place zabaw to Pan
Wójt decydował.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nikt z państwa nie był ograniczany z dostępem do
informacji. Zawsze uważamy, że jeśli Stowarzyszenie ma problem natury formalnej np. z
przygotowaniem wniosku to pomagamy. Są określone działania i określone pieniądze na te
działania i nie da się nic innego zrobić niż to co było wpisane w projekcie programu.
O każdej pożyczce decyduje Rada Gminy, która ma pełną informację na co te środki będą
przeznaczone.
Radny Januchta – dał przykład miejscowości Zaskale, inicjatorem funduszu sołeckiego jest
sołtys. Nie ma żadnego pomysłu czy inicjatywy, nie było zebrania wiejskiego, więc nie
oczekujcie, że w takiej sytuacji będę za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.
Radny Osman – pożyczka dla OSP oddana 28 grudnia 2017r. co powoduje, że w tym roku te
pieniądze nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane a nie wiemy o tym. To miała
być krótkoterminowa pożyczka.
Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – te pieniądze przeszły na rok bieżący.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Uchwała Nr XLI/201/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
Za – 11, przeciw – 4, wstrzymało się – 0 /15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 9 e)
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przewodnicząca Rady - uchwała była wczoraj omawiana, czy chciałby ktoś zabrać głos w
sprawie tej uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XLI/202/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
za – 15 / 15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9 f)
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – chciałbym uwzględnić dwa wnioski z wczorajszej
komisji.
Prosił o naniesienie na projekcie uchwały dwóch poprawek:
1/ w załączniku do uchwały, w wierszu 4 zastąpić „budynek po gimnazjum” wyrażeniem
„Szkoła Podstawowa”, adres pozostaje ten sam.
2/ § 6 - tracą moc uchwały: pomiędzy pierwszą, a trzecią uchwałą należy wstawić zapis
„Uchwała Nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie
zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.”
Proszę też o poprawienie literówki w § 8 , słowo „ci” zmienić na słowo „co” .
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Łączna
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Uchwała Nr XLI/203/2018
Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 roku
za – 15 / 15 obecnych radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 10.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r.
Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu
z dnia 18 stycznia 2018r.
Sekretarz Obrad - policzył głosy : za – 11 radnych.
W tym momencie o głos odnośnie protokołu poprosił sołtys Występy.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – w protokole z dnia 18 stycznia 2018r. moja wypowiedź
w sprawie czujników czadu została skrócona tak, że stała się wręcz niezrozumiała.
Chciałbym zgłosić zdanie odrębne do tego protokołu o treści:
„Mając na uwadze iż dane podopiecznych GOPS są tajne chciałbym zadać pytanie i oczekuję
odpowiedzi tak lub nie, czy moralnym jest rozdawanie czujników czadu, a później
fotografowanie się z tymi osobami i umieszczanie na stronie gminnej artykułu, w którym
jasno jest zawarte iż osoby te, które otrzymały czujniki czadu są podopiecznymi GOPS-u”
Przewodnicząca Rady – w statucie jest że zdanie odrębne może zgłosić tylko radny.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – czyli to znaczy że wypowiedzi mieszkańców mogą być
zniekształcane tak, że stają się niezrozumiałe.
Radca Prawny – zdanie odrębne może zgłaszać radny. Sołtys powinien zwrócić się do
radnego żeby radny zgłosił zdanie odrębne.
Radny Borowiec – w takim razie zgłaszam zdanie odrębne w kształcie, który odczytał sołtys
wsi Występa p. Bracha.
Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha – powtarzał ponownie zdanie odrębne do protokołu.
Wójt Gminy - przerwał sołtysowi i zwrócił uwagę aby wyrażał się precyzyjnie, bo dane
podopiecznych GOPS nie są tajne, tylko objęte są ochroną danych osobowych.
Sołtys Bracha - ale ja tak powiedziałem, to jest moja wypowiedź , po czym dokończył
zdanie odrębne.
Przewodnicząca Rady - podziękowała sołtysowi i dokończyła głosowanie.
Za było - 11 osób , kto jest przeciw. Przeciw - 4 osoby / 15 obecnych radnych
Protokół z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018r. został przyjęty
większością głosów.
Ad 11.
Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała
wszystkim za udział i zamknęła XLI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
Po zakończeniu obrad głos zabrał jeszcze Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Łącznej p. Maciej Mądzik, który w krótkim wystąpieniu podziękował władzom gminy za
sprawne przeprowadzenie reformy oświaty i szkolnictwa w Gminie Łączna oraz
zaprosił wszystkich na jutro na Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowany przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej, w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania
Przez Polskę Niepodległości.
Protokół sporządziła
Halina Dziarmaga

Sekretarz obrad
Tomasz Czerwiński

Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Pająk

