
Protokół Nr V/2019 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 27 lutego 2019r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1b 

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

 

Ad  1. 

Dnia 27 lutego 2019r. odbyło się  V-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 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Marek Walkowicz 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance p. Agnieszka Grula 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Na początku Przewodnicząca Rady pogratulowała nowo wybranym sołtysom funkcji społecznej, 

życzyła sukcesów i realizacji wszelkich planów i zamierzeń. 

 

Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu  

Rady Gminy. Nieobecny radny: Januchta Jacek – usprawiedliwiony.  

Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

radnego Pawła Kałuzińskiego,  który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Żadnych uwag do porządku obrad nie zgłoszono wobec czego stał się obowiązujący. 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad.      

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami. 

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

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

7. Pytania, wnioski, interpelacje. 
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8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:   

a) zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

c) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości 

Czerwona Górka 1 b pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 

d) poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

e) poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Łączna 

g) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku 

h) zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok 

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027 

 

10. Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Gminy Łączna z dnia 29.01.2019r. 

11. Zakończenie obrad.                                                                                                                                          

 

Ad.  4 i 5. 

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

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

Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

I tak: 

 I.                Uczestniczyłem : 

  

30 stycznia – w spotkaniu z przedstawicielami ZDP w sprawie harmonogramu inwestycji 

drogowych na terenie naszej gminy,   

31 stycznia– w podpisaniu umowy na remont po szkole w Klonowie,   

4 lutego – w spotkaniu z panią Danutą Papaj Pełnomocnikiem Prezydenta Kielc  w sprawie 

przedłużenia kursowania linii nr 7 do Klonowa,  

5 lutego – w spotkaniu z Prezesem PKPS p. Dominikiem Tarczyńskim w sprawie realizacji 

programu pomocowego dla mieszkańców gminy,  

                - w konwencie wójtów, burmistrzów ZMiG regionu świętokrzyskiego, 

                - w wyborach sołtysa Podzagnańszcza, 

12 lutego – w spotkaniu w ZDP w Skarżysku- Kam. w sprawie inwestycji drogowych,  

                - w spotkaniu na gruncie z wykonawcą remontu budynku w Klonowie, 

                - w wyborach sołtysa Podłazia, 

13 lutego - w spotkaniu w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 

w sprawie budowy gazociągu na terenie gminy Łączna i warunków podłączenia się do sieci 

gazowej,  

16-17 lutego – w wyborach sołtysa Występy i Zalezianki,  

22 lutego  –  w naradzie rocznej w KP PSP w Skarżysku-Kam.  

 



3 

 

25 lutego  – w spotkaniu z Dyr. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego p. Przemysławem Janiszewskim w sprawie  możliwości wprowadzenia zmian w 

zakresie  remontowanego budynku w Klonowie, 

                - w spotkaniu z Prezesem Zarządu FABET spółka kapitałowa  p. Sławomirem Glasek i 

Prezesem Zarządu developera spółki GREEN VIEW p. Maciejem Jagodzińskim w sprawie 

planowanego osiedla w Występie,  

26 lutego  – w spotkaniu w Nadleśnictwie Zagnańsk w sprawie planowanego przebiegu 

wodociągu z Barczy do Klonowa, 

  

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie upoważnienia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łącznej do 

podpisania i złożenia wniosku „Włączenie społeczne  i walka z ubóstwem” w ramach EFS, 

- w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok, 

  

Zebraniem w Zaleziance w dniu 17 lutego br. zakończyły się na terenie naszej Gminy wybory 

sołtysów i rad sołeckich . 

Wszystkim wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich składam serdeczne gratulacje, życzę 

realizacji ciekawych sołeckich inicjatyw i przedsięwzięć -deklaruję swoją pomoc i czas dla 

każdego z Państwa. 

 W odpowiedzi na pismo tut. Urzędu z dnia 31 stycznia br. dotyczące uciążliwości i szkół 

powodowanych przez bobry - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w dniu 13 

lutego dokonało wizji na gruncie, po czym złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji zezwalającej na rozbiórkę powyższych tam. Po 

uzyskaniu tej decyzji Nadzór podejmie kolejne czynności w kierunku ich rozbiórki.  

  

W dniu 18 stycznia br ogłosiłem konkurs ofert na realizację zadań Gminy   z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 

Środki przewidziane na realizację zadania w 2019r. - 35.000 zł. 

Wpłynęła jedna oferta tj. ULKS Łączna. 

W dniu 14 lutego br. właśnie z ULKS-em Łączna podpisałem umowę na Realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu  w 2019 roku poprzez organizację zajęć, 

treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację 

imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym. 

  

Z ostatnich wniosków : 

1.     Dwukrotnie już w tym roku Urząd domagał się na piśmie uzupełnienia ubytków na drodze 

powiatowej od starodroża do gminy w kierunku Zagórza. Do chwili obecnej żadnej reakcji ZDP. 

  

2.     W dniu 25 lutego pracownik wydz. technicznego objechał całe starodroże drogi krajowej i 

inne drogi gminne, pomierzył powierzchnię uszkodzonej drogi pod kątem zlecenia usługi firmie 

zajmującej się remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych poprzez wycinkę i maszynowe 

położenie masy. 

  

Pozostałe wnioski radnych i sołtysów realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w 

miarę posiadanych środków. 
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Do sprawozdania Wójt Gminy dodał: 

- przedłużenie kursowania linii nr 12 do Klonowa, w piśmie od p. Danuty Papaj pełnomocnika 

prezydenta Kielc, prośba żeby przekazać informacje mieszkańcom Klonowa że w tej chwili nie 

ma wybranego Dyrektora ZTM w Kielcach. Do momentu wybrania nowego Dyrektora sprawa ta 

musi poczekać 

- podłączenia do sieci gazowej. Na stronie internetowej zamieściliśmy informacje i ankietę, 

Łączna, Gózd, Czerwona Gorka i Kamionki - tu jest duża szansa że gazociąg może być 

wykonany przez Podkarpacka Spółkę. Warunkiem jest odpowiednia ilość chętnych do wykonania 

przyłączy na swoich posesjach i wykorzystania gazu do ogrzewania domów. Proszę sołtysów o 

informowanie mieszkańców, że jest taka akcja zbierania ankiet na temat gazyfikacji. Wykonanie 

przyłącza z projektem na posesji czyli instalacja wew. do granicy działki gdzie ma być licznik 

gazu - to koszt 2 300 zł. Musi ją ponieść osoba, która chce skorzystać z gazu. Średni czas od 

zbierania ankiet do momentu inwestycyjnego określony został na około 2 lata 

- remont budynku w Klonowie – w budynku aby podłogi były bardziej stabilne będą wykonane 

wylewki betonowe. Będzie to bardziej trwała realizacja, a wykonawca chce to wykonać w 

ramach kosztów mieszczących się w przetargu 

- planowana realizacja budowy osiedla w Występie, informacja dotycząca chęci rozpoczęcia 

procesu inwestycyjnego, pytania o kwestie związane z możliwością podłączenia się do 

kanalizacji czy zasilania w wodę, na spotkaniu poruszyliśmy także temat dot. zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Występa. Głownie chodzi o to aby 

zaangażować właścicieli gruntu żeby uczestniczyli w przygotowaniu planu dla Występy 

ponieważ w ramach tego planu będą uzgodnienia dot. sieci dróg czyli włączenia i lokalizacji sieci 

dróg w miejscowości Występa. Chodzi o to żeby przy lokalizacji ok. 100 domów w jednym 

miejscu nie doszło do paraliżu komunikacyjnego.  

Na spotkaniach które odbywaliśmy z powodu wyboru sołtysów na nową kadencję podnoszone 

były kwestie m.in. wybudowania drogi w Występie do istniejącego cmentarza. Sprawa jest 

skomplikowana, istniejąca droga do cmentarza w papierach nie istnieje, właściciele jednej z 

działek wyrazili zgodę na ułożenie płyt betonowych na ich nieruchomości aby skrócić drogę do 

cmentarza. Jesteśmy na etapie opracowania planu dlatego sugerowałem na zebraniu aby zapisy w 

nowo opracowywanej dokumentacji zawierały element, że w tym miejscu ma powstać droga. 

Konsekwencje tej decyzji będą za kilka lat kiedy już plan będzie funkcjonował, jeśli tak będzie to 

będzie trzeba podjąć decyzję o wykupie nieruchomości pod tą zaplanowaną drogę 

- koniec wyborów sołtysa gratulacje sołtysom, obecność sołtysów i Rad Sołeckich jest mile 

widziana na każdej sesji. Sołtys pośredniczy w przepływie informacji z urzędu do miejscowości i 

mieszkańców 

- w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji oświetlenia w 

gminie, mamy zrobiony audyt opisujący jaką liczbę lamp w danej miejscowości posiadamy.  

W ramach programu nie możemy wykonać nowych odcinków oświetlenia. Są jednak sytuacje, że 

trzeba dowiesić jakąś lampę i tu zadanie dla sołtysów żeby zorientowali się czy jest gdzieś taka 

sytuacja i potrzeba 

- Przewodnicząca Komisji Społecznej na jednej z komisji miała gości, byli to rodzice dzieci i 

trener trenujący grupę trampkarzy. Podnoszona była kwestia, że rodzice którzy mają dzieci w tej 

grupie, składali wniosek żeby z funduszy ULKS-u przeznaczyć pewne środki na to działanie.  

W środkach na ULKS nie były ujęte kwoty na taką działalność dlatego proszę aby na Komisję 

Społeczną powtórnie wrócić do tematu i zaprosić osoby z zarządu ULKS żeby wspólnie z 

rodzicami dzieci i trenerem oraz władzami ULKS ten temat był dyskutowany. 
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- kwestia którą poruszył radny Kałuziński odnośnie przejścia przy Delikatesach Centrum. 

Rozmawiałem z właścicielem budynku Delikatesów, jest tak że podtrzymał deklarację odnośnie 

współfinansowania budowy chodnika. Jedna oferta wpłynęła do urzędu, koszt całkowity 

14 206,50 zł z czego kwotę 4 206 zł brutto pokryje właściciel budynku Delikatesów, a my resztę. 

Odcinek chodnika zostanie wykonany do końca marca br. 

- pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie organizacji transportu i problem z dojazdem 

mieszkańców do pracy w godzinach wieczornych. Zaproponowane rozwiązanie przez Urząd 

Marszałkowski żeby wyeliminować problem z dojazdem to zapewnienie dojazdu na terenie 

gminy do stacji PKP. Pociąg z Kielc do Skarżyska jest o godzinie 22.53, natomiast ze Skarżyska 

do Kielc o godzinie 20.51. Problemem jest skomunikowanie transportu gminnego i kolejowego. 

W 2016r. uruchomiliśmy transport, który funkcjonował 3 miesiące, było kilka kursów rano i 

popołudniu. Niestety zostało to zawieszone ze stratą. Dla pojedynczych jednostek uruchamianie 

transportu lokalnego będzie nieopłacalne. Zwrócił się do sołtysów aby zorientować się w swoich 

miejscowościach tj. Zagórze, Zaskale, Podłazie i jeśli okaże się, że jest zainteresowanie to 

będziemy się zastanawiać jak taki transport na terenie gminy zorganizować. 

- informacje o ankiecie w sprawie kursowania autobusu Nr 202, wymyślił to Wójt Zagnańska, 

linia 202 to linia komercyjna, która ma swoich stałych użytkowników. Miesięcznie korzysta z 

niej 216 osób. Taką deklarację złożymy do Kielc. 

 

 

Ad  6. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej p. Sławomir Litwiński – dnia 25 lutego br. 

odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, komisja wypracowała wnioski: 

1/ o przyjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 

2020 rok 

2/ sprawa pisma mieszkańca gminy o wykup nieruchomości, ze względu na brak środków 

finansowych w roku bieżącym nie ma możliwości wykupu nieruchomości, a odnośnie problemu 

z uciążliwością oczyszczalni należy jak najszybciej przystąpić do modernizacji oczyszczalni 

ścieków 

3/ skierowanie do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej prośby o 

przygotowanie mapki hydrantów w gminie, z których można sprawnie zatankować samochody 

pożarnicze, jak również odpowiedniego oznakowania hydrantów. 

Propozycje, które padły na komisji: 

1/ aby nadać ulice w Gminie Łączna 

2/ skierowanie do Komisji Społecznej dalszej dyskusji na temat zniżek godzin dyrektorskich 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – w okresie między sesjami nie odbyło 

się posiedzenie komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba – w okresie między 

sesjami nie obyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Edmund Wykrota – do chwili obecnej nie 

odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 



6 

 

Radna Krawczyńska – na Komisji Finansowo-Gospodarczej padła moja propozycja o przyznanie 

wynagrodzenia sołtysom za obecność na każdej sesji w kwocie 150 zł. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński – sprawą 

podwyżki diet sołtysów i radnych będzie poświęcona jedna z następnych komisji, jeśli 

wypracujemy wnioski będą one przedstawione na sesji. Była to propozycja, a nie wniosek. 

 

Ad.  7   i  8. 

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

Przewodnicząca Rady – do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od mieszkańca gminy. 

Zajmowaliśmy się tym pismem na posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pismo 

wpłynęło 4 lutego 2019r. i dotyczy zamiany działki budowlanej w Łącznej na inną działkę 

budowlaną oraz wykupu nieruchomości i wiat znajdujących się na działce. Mieszkaniec tłumaczy 

swoją prośbę tym, że w pobliżu nieruchomości znajduje się oczyszczalnia ścieków, której 

sąsiedztwo jest uciążliwe i niekomfortowe.   

Wniosek z Komisji Finansowo-Gospodarczej, który przedstawił Przewodniczący Komisji mówi, 

że z powodu braku środków finansowych nie możemy odpowiedzieć pozytywnie na to pismo.  

Wniosek jest zasadny i chciałabym żebyśmy go przegłosowali, że ze względu na brak środków 

finansowych nie jest możliwy wykup nieruchomości. 

Głosowanie nad wnioskiem. 

Za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/14 obecnych radnych. 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

 

Radny Nyga – uwaga dotycząca drogi Galerówki. Droga coraz bardziej się niszczy, są na niej 

duże ubytki. Im później się za nią weźmiemy tym będą większe nakłady na remont. Wójt 

powinien dbać o cały majątek gminy. 

Zadał pytanie do Wójta Gminy czy to prawda, że Wójt nie jest zainteresowany remontem drogi 

od starodroża do gminy. Dotarły do mnie takie informacje, że nie jest Pan zainteresowany. 

Zgłosił zapotrzebowanie na oświetlenie na Galerówce oraz na drodze do szkoły w Goździe          

a także usunięcie na tym odcinku gałęzi. 

Zapytał jak wygląda sprawa z dojazdem do pól, problem zgłaszał mieszkaniec Gozdu, miało to 

zostać załatwione poprzez wykupy gruntów. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zacznę od kwestii drogi Galerówki, ponieważ radny 

zgłasza to po raz drugi. Zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa 

Pastuszki z poleceniem aby zebrać oferty na wykonanie remontu całości drogi. Oferty te 

przedstawimy Radzie Gminy i zastanowimy się wspólnie, z której inwestycji zdejmiemy środki       

i przekażemy na remont Galerówki. Oświetlenie odcinka Galerówki i drogi do szkoły jest 

potrzebne i należy umieścić tą inwestycję w budżecie, a wcześniej zrobić projekt. Jeśli w 

konstrukcji budżetu na kolejny rok znajdą się pieniądze aby wykonać projekt na ten odcinek 

oświetlenia to zrobimy. A na kolejnym etapie oświetlenie, pod warunkiem że radni zgodzą się 

żeby taką inwestycję umieścić w budżecie. 

W kwestii drogi dojazdowej do posesji wnioskowanych przez mieszkańca Gozdu, na chwilę 

obecną sytuacja jest trudna. Poszerzenie pasa związanego z gruntami rolnymi jest trudne. 

Możemy podjąć próby skontaktowania się z właścicielami gruntów, obok których przebiega 

droga, zapytać jaką kwotę chcieliby za przejęcie tego gruntu. Jednak prościej i łatwiej byłoby 

zamocować to w formie prawnej.  
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Jeśli pracujemy nad zmianą planu i przewidujemy, że teren ma być przeznaczony pod zabudowę 

to muszą być wyznaczone drogi dojazdowe.  

Rada Gminy uchwałą musi upoważnić mnie do tego abym rozpoczął prace w sprawie wykupu 

nieruchomości. Dobrze by było jeszcze raz zaprosić wnioskodawcę na posiedzenie komisji żeby 

potwierdził zainteresowanie tym tematem. Jeśli z Komisji Finansowo-Gospodarczej wypłynie 

taki wniosek żeby podjąć rozmowy to zaczniemy działać w tym temacie.  

Zwracając się do radnego Nygi - jeśli podaje pan informację to proszę też podać źródło. Jeśli ma 

pan złe źródło to niech Pan z niego nie korzysta. Jestem zainteresowany każdą drogą szczególnie 

drogami powiatowymi. Drogi gminne z grubsza ogarnęliśmy, natomiast drogami powiatowymi 

jestem zainteresowany. 

Radny Wykrota – zgłosił uwagę odnośnie pism, które są kierowane do Zarządu Dróg 

Powiatowych  nt. dziur na drogach powiatowych. W Podzagnańszczu jeździ się już slalomem, 

niech Starosta przyjedzie i zobaczy. Nie reagują na telefony tylko przyjmują zgłoszenia. Na 

terenie Gminy Bodzentyn da się załatać dziurę, a w Gminie Łączna się nie da.  

Pytanie do Wójta czy zmiana oświetlenia na LED-y ma się odbyć w tym roku i czy dla całej 

gminy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na pytanie dotyczące oświetlenia LED-owego Wójt 

odpowiedział, tak. 

Radny Wykrota – mówi się o gazyfikacji gminy do torów, a co dalej. Mieszkańcy złożyli jakiś 

czas temu deklaracje na temat przyłączenia gazu i spółka nic z tym nie zrobiła. Niech teraz 

wyciągną te wnioski, które są złożone. Teraz cena ogrzewania węglem i gazem zrównała się 

kosztami utrzymania. Cena 2 300 zł myślę że jest to cena zaporowa, trzeba rozmawiać może da 

się rozłożyć na raty. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie postawiono żadnego ograniczenia, że tylko do Łącznej 

a dalej nie. Problemem jest zebranie takiej ilości ankiet, w których właściciele zadeklarują 

korzystanie z gazu do ogrzewania domów.  

Radny Litwiński – zgłosił trzy sprawy 

1/ zrobiłem analizy oświetlenia, prośba mieszkańców posesji Nr 25 w miejscowości Podłazie. 

Posesja oddalona ponad 100 metrów od ulicy, słup oświetleniowy już jest pozostaje tylko kwestia 

dowieszenia lampy 

2/ dziury w jezdni, na Podłaziu jest to samo nikt nie reaguje. Członek Zarządu p. Tadeusz 

Bałchanowski stwierdził, że przetarg na uzupełnianie ubytków będzie dopiero w kwietniu.  

Każde uszkodzenie powinno być od razu niwelowane. 

3/ do Kierownika Wydziału Technicznego, proszę o poprawę odcinka Podłazie-Wiącka, odcinek 

jest nieprzejezdny całkowicie, a nawigacja tak prowadzi samochody spoza terenu województwa, 

że samochody wjeżdżają pomimo ustawionego zakazu, nie są w stanie przejechać i trzeba je 

wyciągać traktorami. W ostatnim czasie bardzo często się to zdarza, są to nawet busy z 

przesyłkami. 

Radna Siewierska – potwierdzam słowa odnośnie braku reakcji na zgłoszenia ubytków na 

drogach, obiecują że przyjadą i nie przyjeżdżają. Dlatego proszę o interwencję Urzędu Gminy w 

tej sprawie.  

Proszę o uzupełnienie dwóch lamp przy wygonie do szkoły. W projekcie jest co druga lampa. 

Odnośnie transportu lokalnego - w 2016 r. była podjęta próba dowożenia przez p. Witkowskiego 

jednak okazało się to nierentowne ale uważam że był to za krótki czas testowania. Dużo osób 

miało bilety miesięczne na inne środki transportu i dlatego nie chcieli przejść na transport p. 

Witkowskiego.  
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Uruchomienie lokalnego transportu wewnętrznego byłoby potrzebne, na pewno mieszkańcy 

Zagórza byliby zainteresowani tematem z racji dojazdu czy do kościoła czy ośrodka zdrowia. 

Dzieci do szkół średnich również dowożone są przez rodziców do pociągu czy busa. Możemy 

zebrać z panią sołtys podpisy wśród mieszkańców ale jestem przekonana, że mieszkańcy Zagórza 

w 80 % będą tym zainteresowani. 

Radny Wisowaty – zgłosił sprawy 

1/ zgłaszane dziury na drogach, jest jeden pozytyw – największą dziurę koło placu zabaw ZDP 

uzupełniono 

2/ porządek w gminie, pozimowe sprzątanie. Piachu na drogach jest bardzo dużo, głownie od E-7 

do gminy. Piach z opadami leci na dół, zatyka rowy, woda stoi. Chodniki nie dość że zasypane to 

się rozlatują. Coś musimy z tym zrobić. Należy dojść z powiatem do porozumienia żeby zacząć 

sprzątać i może pomysł żeby powiat wynajął zamiatarkę  

3/ oświetlenie Kamionki, pół Kamionek ma lampy zawieszone na każdym słupie, a pół co drugi 

słup. Czy można zrobić tak, żeby zrównać mieszkańców. 

Radna Żaczek – zgłosiła uwagi 

- stan techniczny starodroża e7, która prowadzi do zjazdu Zalezianka, na łączniku jest ogromna 

wyrwa w jezdni, nie wiem kto powinien to naprawić czy powiat czy my. Duże samochody cały 

czas niszczą jezdnię. 

- na przystankach widzę często, że jest posprzątane jednak po niedzieli jest bardzo dużo śmieci, 

uważam, że przesiaduje tam młodzież i na pewno nie korzystają z kosza.  

- na wysokości sklepu w Łącznej jest bardzo zniszczone pobocze przez duże samochody, które 

zatrzymują się przy sklepie. Wygniotły  pobocze tak, że kratka w rowie wystaje powyżej niż 

pobocze. Proszę o naprawę. 

- wszystko co zgłaszałam do tej pory odnośnie napraw nadal jest aktualne. Czekam aż ktoś na 

wiosnę się tym zajmie. 

- prośba aby dowiesić chociaż jedną lampę na początku Łącznej przy posesji Nr 1a, jest to 

odcinek nie oświetlony w ogóle, a ludzie chodzą na Jaśle. 

Cieszy mnie fakt, że spółka gazowa jest zainteresowana dalszą gazyfikacją. Dostarczę 

mieszkańcom ankiety aby jak najszybciej się opowiedzieli, zobaczymy z jakim skutkiem. 

Radny Wykrota – dawniej lampy się budowało co drugi słup teraz na każdym słupie, więc czy 

tam gdzie teraz jest co drugi słup czy będzie uzupełnione. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – z informacji, które posiadam wynika, że każda droga 

szczególnie miejsca które mogą być niebezpieczne, powinna być odpowiednio doświetlona. Jeśli 

chodzi o ilość światła, która dociera do drogi czy chodnika ona zależy od siły lampy 

oświetleniowej nie od gęstości punktów świetlnych. Lampy stosowane do tej pory miały różną 

moc: lampy rtęciowe, sodowe. Modernizacja nie polega tylko na tym żeby wymienić źródło 

światła ale ma polegać na tym żeby doprowadzić do sytuacji że cała powierzchnia pokryta 

zostanie światłem w sposób opisany ustawą. Czyli ilość światła będzie docierać do drogi taka jak 

powinna. Najważniejsza rzecz to ta żeby doprowadzić do zużycia jak najmniejszej ilości energii 

aby jednocześnie zachować standard oświetlenia. Czy na każdym słupie będzie lampa nie 

odpowiem na to, to opisuje audyt, który został wykonany i przedstawiony Urzędowi 

Marszałkowskiemu do zaopiniowania. Określa on wszystkie elementy, które powinny być 

spełnione żeby uzyskać efekt który jest założony. 
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Kwestia sprzątania dróg powiatowych, naszą wizytówką jest coś co należy do Zarządu Dróg 

Powiatowych. Nasze interwencje są, piszemy pisma, ja osobiście wybieram się na jedną z 

najbliższych sesji powiatu i zadam kilka niewygodnych pytań. Dziś mogę powiedzieć jedno,        

5 mln zł powiat wydaje na szpital więc skąd mają być pieniądze na drogi. 

Radny Kałuziński – zgłosił uwagę do Wydziału Technicznego w sierpniu ubiegłego roku 

zgłaszałem sytuację gdzie mamy oświetlenie od Łącznej do Osełkowa, tam stoi drzewo a lampa 

usytuowana jest w konarach. Był okres lęgowy były różne sytuacje i do dzisiaj ani te gałęzie nie 

są  przycięte ani nie usunięte.  

Kolejna uwaga, drzewa na terenie gminnym obok biblioteki, który dzierżawimy przedsiębiorcom, 

należy przyciąć, to my powinniśmy o to zadbać. 

Zapytał czy jest informacja nt. środków finansowych z PUP na grupę interwencyjną, czy będą 

środki na ten cel. 

Na terenie Łącznej po prawej stronie rów jest prawie w 100 % niedrożny, miejscami znajdują się 

śmieci. Ze śmieciami może sobie poradzimy, może zrobimy akcję sprzątania świata. W celu 

udrożnienia rowów koparka nie wchodzi w grę bo rowy wyłożone są betonami.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – w grudniu 2018r. do Powiatowego Urzędu Pracy 

wysłaliśmy na piśmie zapotrzebowanie na czterech pracowników. W styczniu 2019r. PUP 

stwierdził, że w tym roku do pracy w grupie robót interwencyjnych będziemy mogli przyjmować 

tylko osoby bezrobotne z zaległościami alimentacyjnymi. Takie osoby w gminie są ale 

niekoniecznie są mile widziane przez nas poprzez swoje skłonności do nieobecności w pracy 

bądź skłonności do alkoholu. Więc pomimo zabezpieczenia środków na czterech pracowników 

my pozyskamy dwóch zdyscyplinowanych. Zadania wykaszania poboczy i rowów podjął się 

Zakład Gospodarki Komunalnej. Czyszczenie rowów, koszenie obejścia przy jednostkach to będą 

zadania dla pracowników interwencyjnych. 

Radny Ledwójcik – skierował pytanie do Wójta Gminy, po przebudowie drogi na Czerwonej 

Górce lampy stoją bardzo daleko od drogi, w tej chwili w ogóle ulica nie jest oświetlona, co w tej 

sytuacji.  

Proszę o dowieszenie lampy koło salonu fryzjerskiego oraz o udrożnienie przepustu na 

Czerwonej Górce za torami.  

Zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego, jeśli problem jest z 3-4 tablicami na 

ogłoszenia to proszę przynajmniej o jedną na Czerwoną Górkę za torami, tam nie ma gdzie 

przywiesić ogłoszeń. 

Radny Chaba – uwaga do Wydziału Technicznego, zwracałem się z prośbą o wysypanie na 

drodze gminnej koło kościoła na Występie kilku samochodów gruzu. Po ostatnim remoncie linii 

energetycznej droga jest nieprzejezdna. Proszę również o umieszczenie tam jednej lampy, 

mieszkańcy wielokrotnie to zgłaszali.  

Na dwóch przystankach na starej siódemce i obok w Występie zrobiło się wysypisko śmieci. 

Podejrzewam, że przyjezdni jeżdżący w kierunku Kielc wyrzucają śmieci. Może zastanówmy się 

nad tym aby zainstalować kamery w tym miejscu. 

Pytanie skierowane do Wójta, na Występie są lampy co drugi słup, co w sytuacji jeśli oświetlenie 

nie będzie spełniać parametrów to czy lampy będą uzupełnione. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – parametry muszą być spełnione. Nie jest problemem żeby 

stał słup tylko żeby droga była oświetlona.  
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Radny Wykrota – zapytał co z tymi lampami co są poza drogą. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – wszystko będzie regulowane, lampy 

są oddalone ale przy zastosowaniu dłuższego wysięgnika i zmiany kąta nachylenia oprawy 

będzie uwzględniona droga. Lampy znajdujące się co drugi słup to nie jest  niedociągnięcie, one 

mogą w pełni pokrywać całość drogi zgodnie z normą. Poczekajmy, aż rozpoczniemy 

modernizację. Wczoraj byłem na Występie z przedstawicielem Enpromu, zadeklarował że 

poprawią tą drogę koło kościoła a także do zalewu. 

Przewodnicząca Rady – zgłosiła problem lamp na Osełkowie od Ostojowa na wysokości 

przystanku. Na tym odcinku są słupy ale nie ma lamp, proszę żeby o tym problemie nie 

zapominać. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – z posiadanych informacji wynika, 

że ta linia ma być przebudowywana najprawdopodobniej w tym roku. Robiłem wycenę 5-ciu 

lamp żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców od ostatniego domu aż do mostu, jest to koszt 35 

tys. zł. 

Radny Mendak – zgłosił potrzebę remontu drogi od szkoły w Klonowie do ujęcia, droga niedługo 

rozsypie się na pewno. Odnośnie remontu budynku po szkole w Klonowie pozostaje kwestia 

kominów. Szkoła jest nieduża, a kominy zajmują miejsce, czy można je zlikwidować aż do 

posadzki. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – nie możemy dokonywać wielu 

zmian w projekcie, co innego zmiany nieistotne tj. technologia wykonania posadzek. Jeśli chodzi 

o filary, część stanowi konstrukcję ścian nośnych. Jeżeli usuniemy całkowicie kominy to czy nie 

wejdziemy w charakter budynku, nie możemy sobie na to pozwolić. Terminarz jest napięty, firma 

stara się aby zachować termin zakończenia inwestycji. Trzeba rozmawiać z firmą i jeżeli kanały 

wentylacyjne okażą się zbędne i będzie można zastosować inne rozwiązania to będziemy mogli 

to zrobić. Musimy pamiętać że jest to budynek użyteczności publicznej i wentylacja musi być. 

Radna Krawczyńska – oświetlenie dolnej części Gozdu, odcinek od szkoły w dół w stronę 

Łącznej, tam są stare słupy oświetleniowe. Na słupach w dolnej części są drzwiczki, które uległy 

korozji tak że widać kable. Byłam świadkiem gdzie dzieci wracając ze szkoły zainteresowały się 

tymi wystającymi kabelkami. Prośba żeby zwrócić uwagę na te uszkodzone słupy. 

Radna Siewierska – na poprzedniej sesji prosiłam o wystosowanie pisma do ZDP o usunięcie 

zbędnych drzew i gałęzi na drodze do Zagórza, czy była odpowiedź. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – ZDP dał zlecenie osobie z uprawnieniami pilarza z terenu 

gminy Łączna, która w zamian za pozyskane drzewo dokonała ścięć. Właściciele posesji 

położonej w pasie drogowym na tym odcinku drogi byli właścicielami tych drzew. Ci państwo 

uzyskali już zgodę ZDP na wycinkę i najprawdopodobniej oni będą to dalej wycinać. 

Radna Siewierska – prośba o wstawienie barier przy drodze do Zajamnia. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – mamy to w planach. 

Sołtys Kamionek p. Joanna Flasińska – zgłosiła następujące uwagi: 

- roznosząc nakazy podatkowe mieszkańcy zaalarmowali, że istnieje zapotrzebowanie na 

zamontowanie lampy i tablicy informacyjnej na początku Kamionek przy pani Korus. Tablica 

informowałaby, w którą stronę są dane numery.  

- mieszkańcy bloku w Kamionkach prosili aby zwrócić uwagę na jakość drogi osiedlowej, i na 

powstające dziury. 

- przy wjeździe do szkoły jest problem z wjazdami na parkingi, ponieważ zrobiły się koleiny w 

dwóch miejscach przy wjazdach, proszę o przekazanie do ZDP prośby o sfrezowanie nawierzchni 

przy wjazdach. 
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Radna Cieślik – zwróciła się do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa Pastuszki, 

przy przejściu dla pieszych przy Pizzerii Angelina jest słup, który się rusza. Opadła tam kostka i 

słup może się przewrócić. Należy załatwić to w trybie pilnym żeby nie stało się nieszczęście. 

Radny Mendak – zapytał czy jest możliwość wstawienia jednego słupa oświetleniowego na 

zakręcie koło szkoły w Klonowie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – aby postawić jeden słup my 

musimy wzdłuż dobudować infrastrukturę i dociągnąć światło. Można tą inwestycję rozłożyć na 

dwa etapy. 

Radna Żaczek – zapytała jaki byłby koszt wykonania oświetlenia od starodroża do posesji Nr 1a 

w Łącznej. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, 70 tys. zł. 

Sołtys Zaskala p. Danuta Krzciuk – zapytała kiedy będzie połączenie drogi Ostrów z Zagórzem. 

Odnośnie transportu lokalnego z Zaskala do Łącznej uważam że jest potrzebny.  

Proszę aby poczynić plany w kwestii budowy chodnika na Zaskalu. 

Radny Kałuziński – prośba do radnych aby na każdą sesję się przygotowywać wypisując w 

punktach na jakie tematy chcemy zabrać głos, tak aby nie wstawać co chwila. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minut przerwy. 

 

 

Ad.  9 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łącznej. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – ośrodek pomocy realizuje już ustawę o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011r. Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje również ustawa 

”za życiem” dlatego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie i dołączenie 

zadania do pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/21/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za – 14/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny wynika z ustawy z 2012 roku, która mówi o pisaniu 3-

letnich planów wspierania rodziny. Plan taki wygasł w roku 2018r. i zwracam się o przyjęcie 

nowego planu na lata 2019-2021. Program jest konieczny, ponieważ na jego podstawie możemy 
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się ubiegać o środki finansowe z Ministerstwa na dofinansowanie pracy asystenta rodziny. Od 

2011 roku zatrudnialiśmy asystenta, ponieważ dostawaliśmy na to środki jednak zatrudnienie 

asystenta rodziny to zadanie własne gminy. Teraz dostajemy małe środki, które nie wystarczają 

nawet na ¼ etatu na to stanowisko. Gmina i Rada Gminy musi znaleźć środki na zatrudnienie 

asystenta rodziny. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/22/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27  lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 14/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej 

w miejscowości Czerwona Górka 1 b pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej. 

Dyrektor GBP p. Magdalena Kowalik – wystąpiłam z prośbą o przedłużenie użyczenia budynku 

w Czerwonej Górce 1b pod działalność biblioteki, ponieważ użyczenie z 2015r. wydane 

Zarządzeniem Wójta Gminy jest już nieaktualne. Wydane było na okres 3 lat.  

Radny Nyga – zapytał czy chodzi o użyczenie budynku czy gruntu, czy to nie jest własność 

gminy. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – tak jak Pani Dyrektor wspomniała dotychczas te sprawy 

regulowało Zarządzenie Wójta. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że użyczenie czy 

budynku czy gruntu na okres powyżej 3 lat jest w kompetencji Rady Gminy. Wójt nie może 

przedłużać tego okresu. W wypadku biblioteki ma tu miejsce użyczenie w celach realizacji zadań 

statutowych biblioteki.  

Więcej pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/23/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za – 14/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – jesteśmy po wyborach sołtysów, na terenie gminy 

funkcje sołtysa pełnią również radni.  
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Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu 

jeżeli głosowanie dotyczy jego interesu prawnego tj. nie może być za ani przeciw ani się 

wstrzymać. Przepis ten ma zapobiegać wykorzystywaniu przez radnego jego mandatu w celach 

prywatnych. 

Chciałbym przypomnieć wszystkim radnym, że obecność na sesji jest obowiązkowa, a każdy 

pracujący radny powinien swoją nieobecność w zakładzie pracy uregulować odpowiednim 

dokumentem. Nie może być przypadków, że radny jest jednocześnie w pracy i na posiedzeniu 

sesji. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

Trzech radnych a zarazem sołtysi : radny Ledwójcik, radny Litwiński i radny Wykrota, nie brali 

udziału w głosowaniu ze względu na swój interes prawny. 

 

Uchwała  Nr  V/24/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za – 11/11 biorących udział w głosowaniu) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

Trzech radnych a zarazem sołtysi : radny Ledwójcik, radny Litwiński i radny Wykrota, nie brali 

udziału w głosowaniu ze względu na swój interes prawny. 

 

Uchwała  Nr  V/25/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za – 11/11 biorących udział w głosowaniu) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Łączna. 

Radny Nyga – w skrócie chciałbym żeby Kierownik ZGK wyjaśnił o co chodzi w uchwale. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – Rada Gminy uchwala projekt Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łączna.  

Przewodnicząca Rady – proszę o naniesienie kilku poprawek na uchwale. 

1/ w podstawie prawnej wykreślamy pozycję 2180. 



14 

 

2/ w załączniku w § 3. Pkt 1 c) w ilości nie mniejszej niż 1,5 m3/h - skreślamy słowo „ilości” a 

wpisujemy „o wydajności” 

3/ Rozdział III § 6 pkt 3 b) skreślamy słowo „opis” a wpisujemy „odpis” 

4/ Rozdział III § 8 punkt 1 dopisujemy na końcu zdania: „od ich zaistnienia” 

5/ Rozdział V §17 punkt 3 skreślamy słowo „opis” a wpisujemy „odpis” 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – wszystkie rozdziały zaznaczone są cyframi rzymskimi, a 

w jednym wypadku jest cyfra arabska. 

Przewodnicząca Rady – poprawa cyfry w rozdziale 5 na rzymską V. 

Więcej pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

Radny Janik nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Uchwała  Nr  V/26/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 biorących udział w głosowaniu) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 g) 

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 

roku. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/27/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta większością głosów  (za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  9 h) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/28/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta większością głosów  (za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 1/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  9 i) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 

2019-2027. 

Żadnych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się czy 

są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  V/29/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 lutego 2019r. 

została podjęta większością głosów  (za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 1/14 obecnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.  12. 

Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Gminy Łączna z dnia 29.01.2019r. 

Przewodnicząca Rady  do protokołu nie było żadnych uwag proszę o przegłosowanie protokołu z 

29.01.2019r. 

Radny Nyga nie brał udziału w głosowaniu. 

Protokół został przyjęty, za – 13/13 głosujących radnych.  

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  13. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła  V–e posiedzenie Rady Gminy Łączna kadencji 2018-2023. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

         Monika Pająk 

Protokół sporządziła 

Halina Dziarmaga 


