
Protokół Nr VII/2019 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 7 maja 2019r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1b 

Czas trwania obrad   –  godz.  15,00 - 16,00 

 

Ad  1. 

Dnia 7 maja 2019r. odbyło się  VII-e  w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. 

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

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości, przybyłych radnych i sołtysów. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński 

- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny Gminy p. Wacław Iwanczatik 

- 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 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- niektórzy mieszkańcy Gminy Łączna 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło         

93 % ustawowego składu Rady Gminy.  

Nieobecny radny: Paweł Kałuziński – usprawiedliwiony. 

Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

radnego Tadeusza Ledwójcika,  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. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 
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9. Podjęcie uchwał w sprawach:   

a) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łącznej 

b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok  

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

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego 

 

10. Zakończenie obrad.                                                                                                                                          

 

Ad.  4 i 5. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami (od dnia 11 kwietnia 2019r. do 

7 maja 2019r.)  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: 

16 kwietnia – w naradzie rocznej zorganizowanej w KP PSP w Skarżysku Kamiennej, 

24 kwietnia – wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Łączna – uczestniczyliśmy w                                                                                                                                                                       

spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku 

Kamiennej z samorządowcami Powiatu Skarżyskiego i mediami, 

25 kwietnia – w spotkaniu z radą sołecką Klonowa oraz przedstawicielami wykonawcy 

remontu budynku po byłej szkole w Klonowie w sprawie szczegółowych uzgodnień 

materiałów wykończeniowych, 

29 kwietnia – w spotkaniu z Prezesem PCC Sillicium, Dyrektorem ZDP w Skarżysku Kam. 

oraz członkiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. T. Bałchanowskim w sprawie przebudowy 

drogi w Podzagnańszczu, 

                    – w uroczystym przekazaniu sprzętu p.poż. jednostkom OSP w Łącznej i Woli 

Kopcowej ufundowanego przez ERMET Stąporków. 

 

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, 

- w sprawie wyrażenia zgody dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kamionki 58, dzierżawy gruntu 

do 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości  Kamionki o pow. 0,008 ha 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2019 rok, 

 

W dniu 29.04.2019r. Gmina podpisała umowę z firmą TORAKOL Rajmund Zalewski na 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Kamionkach 

za kwotę 490 000 zł brutto. Termin wykonania robót: 17 czerwca 2019r. Jest to kolejny etap 

realizacji inwestycji związanej z rozbudową zaplecza sportowego na terenie Gminy Łączna 

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Pragnę poinformować, że w dniu 19.04.2019r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w 

przetargu  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Łączna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z 

PSZOK wraz z jego doposażeniem”. Na sfinansowanie zamówienia Gmina zabezpieczyła 

środki w wysokości: 250 000 zł brutto 

Wpłynęła jedna oferta : 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta 

Jęgrzna 24,  na kwotę 503 376 zł.    Postępowanie jest w toku. 



3 
 

W dniu dzisiejszym na stronach BIP opublikowano składy Obwodowych Komisji 

Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień        

26 maja br.  Szkolenie członków komisji odbędzie się w czwartek 9 maja br. o godz. 14.00 w 

siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej. 

 

Chciałbym odczytać pismo kierowane do mnie ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Gmina Łączna uzyskała tytuł  „Gmina na piątkę” w tegorocznej edycji rankingu gmin 

przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji działające przy Instytucie 

Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie. Wzorem lat ubiegłych badanie zwieńczone będzie raportem dostępnym na stronie 

Instytutu Przedsiębiorstwa. Ósmy coroczny raport „Gmina na piątkę”  będzie przedstawiać 

sprawozdanie z przeprowadzanego badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez 

Urzędy Gmin. Gminy oceniane były na podstawie dwóch czynników: audytu stron 

internetowych oraz analizy kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta. 

23 maja 2019r. odbędzie się konferencja forum gmin będąca podsumowaniem tegorocznej 

edycji badania w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Ad  6. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej p. Sławomir Litwiński – między sesjami 

nie odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – Komisja Społeczna nie 

obradowała pomiędzy sesjami. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba – dnia 16 kwietnia 

2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargę na działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Komisja po wyjaśnieniach uznała skargę za 

bezzasadną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – w okresie między sesjami nie 

było posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad.  7   i  8. 

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

Przewodnicząca Rady – do Rady Gminy wpłynęło pismo od Wojewody Świętokrzyskiego o 

wszczęciu postępowania nadzorczego. Postępowanie dotyczy uchwały Nr VI/31/2019 z dn. 

11 kwietnia 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu na terenie gminy Łączna. Przewodnicząca Rady odczytała pismo.  

Wątpliwości organu nadzoru budzi kwestia własności przysługujących gminie w stosunku do 

działek, przez które ustalono przebieg dróg gminnych. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – nasze drogi gminne w części 

posiadają wpisaną w ewidencji własność gminy Łączna, a w części jest władanie. Na tej 

podstawie Wojewoda miał wątpliwości i nie może w całości przyjąć uchwały. Uchwała 

przejdzie tylko częściowo. Teraz będziemy starać się wyprostować status tych działek, czy to 

drogą komunalizacji czy zasiedzenia by drogi i działki pod nimi stały się naszą własnością. 

Następnie będziemy podejmować kolejne uchwały aby zaliczyć wszystkie drogi, które są na 

naszym terenie do kategorii drogi gminnych. 

Przewodnicząca Rady – dnia 12.04.2019r. do Rady Gminy wpłynęło pismo, którego nadawcą 

jest Sołtys Zalezianki, Rada Sołecka w Zaleziance i radny Tomasz Janik. Przewodnicząca 

Rady odczytała pismo. Pismo dotyczy modernizacji drogi powiatowej 0307T z 

uwzględnieniem chodników dla pieszych. Pismo kieruję do Komisji Finansowo-Gospodarczej 

aby zająć się tym tematem. 
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Radca Prawny – na ostatniej sesji Radny Kałuziński zadał pytanie czy głosujemy wszystkie 

wnioski z komisji. Odpowiedziałem że tak, co nie jest prawdą i chciałbym to sprostować. To 

było pytanie ogólne, a nad wnioskami, które są zgłoszone się głosuje. Przejrzałem całość 

literatury w tym przedmiocie i statut Gminy Łączna. Ustawa o samorządzie gminnym daje 

prawo Radzie Gminy do opracowań tj. czy mamy nad tym głosować czy nie mamy, w 

statucie. Generalnie przyjęta jest zasada, że ostatecznie decyzje będzie podejmować Rada 

Gminy stosownymi uchwałami. Rada Gminy nie jest związana opiniami i wnioskami komisji 

jeżeli nie mamy takiego zapisu w statucie, a takiego zapisu nie ma. Niemniej jednak trzem 

radnym z komisji przysługuje inicjatywa ustawodawcza,  mogą złożyć wniosek żeby 

opracować uchwałę w danym zakresie. Chciałbym sprostować moją wypowiedź z ostatniej 

sesji. Nie głosujemy wniosków z komisji.  

Radny Januchta – zwrócił się Do Kierownika Wydziału Technicznego, na poprzedniej sesji 

poruszałem temat znaku drogowego w miejscowości Ostrów i statusu działek w miejscowości 

Zaskale. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odnośnie działek, jedna jest 

działką prywatną więc mamy możliwość wystąpienia do właściciela z zapytaniem czy jest 

zainteresowany sprzedażą tej działki. Druga działka jest to własność skarbu państwa czyli 

ewentualnie przeprowadzenie procesu komunalizacji aby nabyć prawa do działki. 

Co do znaku w miejscowości Ostrów, czekamy cały czas na decyzję Starostwa w sprawie 

zmiany organizacji ruchu.  Znaki mamy ale bez zgody Starosty nie możemy ich ustawić. 

Radny Nyga – zgłosił kilka uwag: 

1/ droga powiatowa od siódemki w stronę Klonowa jest bardzo zniszczona, powiat postawił 

tam znak że droga jest w złym stanie technicznym i dużo samochodów jeździ zamiast tamtędy 

to naszą drogą gminną. Trzeba nawieźć kruszywa i poprawić tą drogę, 

2/ na nowej drodze w Zajamniu postawić znak miejscowości, bo teraz można jechać 

samochodem z prędkością 90km/h. Droga jest popękana należy zgłosić ją do poprawienia, 

ponieważ droga jest na gwarancji, 

3/ droga Galerówka, jak będziemy się tak ociągać z naprawą to później nie będzie nas stać na 

zrobienie jej. Za złe zarządzanie majątkiem gminy odpowiada Wójt. 

Radny Litwiński – zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego z prośbą o doraźną 

poprawę drogi Podłazie-Wiącka. 

Radny Wisowaty – zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków na drodze koło bloku i na 

drodze koło cmentarza przy krzyżówce z Kamionkami, pokazał się tam duży ubytek.  

Proszę o wykoszenie trawy przy placu zabaw. 

Radny Ledwójcik – doraźnie na drodze Galerówka trzeba załatać parę dziur, jedna stała się 

naprawdę niebezpieczna, można uszkodzić zawieszenie w samochodzie. 

Radna Żaczek – zgłosiła kilka uwag 

- wczesną wiosną składałam wniosek o doraźne czyszczenie rowów wzdłuż starodroża 

siódemki, proszę o wykonanie tego wniosku, ponieważ rowy są pozapychane i jeżeli będzie 

bardziej padać to woda z rowów wyleje się na jezdnię, 

- chciałabym uzyskać informacje jak wygląda stan remontu budynku po byłej szkole w 

Klonowie, 

- na jakim etapie jest termomodernizacja szkoły w Zaleziance, jak dokumentacja, czy wniosek 

już jest zaakceptowany, 

- cieszy mnie informacja że ruszy budowa boiska w Łącznej, pytanie kiedy zostanie oddana 

inwestycja boiska w Goździe. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – realizacja boiska w Goździe to 

termin końca maja. Zapraszam do Urzędu gdzie wszystkie terminy, które mamy w umowach 

można sprawdzić. Raczej nie ma zagrożenia żeby wykonawca nie ukończył tej inwestycji.  

Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od właścicielki byłego sklepu w Klonowie w sprawie 
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możliwości wykupu działki pod tym budynkiem. Ta sprawa była wielokrotnie przez Radę 

rozpatrywana, ostatnio była podjęta decyzja o dalszej dzierżawie. Gdybyśmy mieli sprzedać 

ten fragment działki to musielibyśmy ją wydzielić, wycenić i dopiero przystąpić do 

ewentualnej sprzedaży. Na chwilę obecną jest dzierżawa, a do radnych należy decyzja co 

dalej.  Na komisji Finansowo-Gospodarczej  musielibyśmy się zająć tą sprawą.  

Jeśli chodzi o remont budynku po szkole w Klonowie nie widzę żeby były jakiekolwiek 

problemy, inspektor nadzoru nie zgłaszał żadnych uwag. 

Natomiast w sprawie termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance zapraszam do Urzędu 

Gminy sprawdzimy status  wniosku. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zwrócił się do radnej Żaczek, pieniądze na 

termomodernizację Szkoły w Zaleziance mamy przyznane i chcemy żeby była. Udział własny 

gminy w  realizacji tego zadania to niecałe 50 tys. zł ale będzie to zależało od Rady Gminy. 

Jeśli znajdą się te środki to w tym roku jeszcze moglibyśmy ogłosić przetarg. Proponuję aby 

na Komisji Gospodarczej do tego tematu wrócić.  

Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości pod byłym sklepem w Klonowie ustaliliśmy z radnymi, 

że będziemy chcieli zasięgnąć opinii mieszkańców Klonowa w tej sprawie. Opinia zostanie 

przedstawiona i będzie można podjąć ostateczną decyzję.  

Jeśli jesteśmy przy temacie majątku gminy chciałbym odczytać trzy pisma, które wpłynęły do 

urzędu, a które dotyczą nieruchomości w obrębie Czerwona Górka, miejscowość Kamionki. 

Jest to działka dzierżawiona do tej pory przez umowę dzierżawy Nr 5/2015. Termin zawarty 

w umowie dzierżawy się kończy i dzierżawca wystąpił o przedłużenie tej umowy.  

O dzierżawę na okres powyżej 3 lat tej samej działki wystąpili również mieszkańcy 

sąsiadujący z obecnie dzierżawioną działką. 

W późniejszym terminie dnia 11 kwietnia br. do urzędu wpłynęło pismo od obecnego 

dzierżawcy nieruchomości w sprawie zakupu tej nieruchomości. 

Pan Wójt przekazał radnym mapkę nieruchomości.  

Szerokość tej działki to 8 m, zgodnie z przepisami prawa budowlanego na takiej działce nie 

ma możliwości posadowienia czegokolwiek, ta działka może jedynie posłużyć jako 

poszerzenie nieruchomości. Decyzję podejmie Rada Gminy. 

Radny Litwiński – można podzielić po połowie i sprzedać. 

Przewodnicząca Rady – do tematu wrócimy na Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

Radny Januchta – mam obawy odnośnie wczorajszej odpowiedzi Wójta na pytanie radnego 

Chaby co z budową dróg gminnych. Wójt odpowiedział, że nie przewiduje w przyszłym roku 

budowy i remontu dróg gminnych. Mamy jeszcze miejscowości, w których drogi gminne 

wymagają budowy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – budowa dróg gminnych czy powiatowych jest 

mieszkańcom potrzebna, kiedy brakuje środków jest trudna decyzja co w hierarchii wartości 

ustalić na pierwszym czy drugim miejscu. Nie jestem przeciwny żebyśmy odchodzili 

całkowicie od budowy dróg gminnych, gdyby tak było to nie umieścilibyśmy w budżecie 

2019r.  przygotowania projektów na drogi gminne. Projekty mają być przygotowane w tym 

roku na odcinki dróg gminnych w takim celu żebyśmy mogli złożyć wniosek jako gmina do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i starać się o dofinansowanie na 

budowę. Na wczorajszej komisji mówiłem o kwestii dotyczącej samych remontów dróg. 

Jednak jeśli Rada Gminy podejmie decyzję, że rezygnujemy z jakiejś inwestycji aby 

przesunąć środki na inwestycje remontowe dróg gminnych to ja się zastosuję do decyzji.  

Ostatnie duże inwestycje wykonywane przez Gminę: droga na Czerwonej Górce za 

przejazdem, Klonów Budy, Zajamnie. Najpierw były wykonywane projekty, później 

staraliśmy się o środki, a w efekcie zostało zakończone to realizacjami. Budowa dróg to nie 

remont czy przebudowa. Są takie odcinki dróg, które wymagają budowy, gdzie trzeba zrobić 
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na to zadanie projekt, sprawdzić czy mamy własności danych gruntów, musimy mieć 

pozwolenie na budowę.  

Są samorządy, które przejmują drogi powiatowe od powiatu i stają się właścicielami tych 

dróg. Możemy podjąć taką decyzję wtedy to na naszej głowie będzie zarządzanie czyli 

wykonywanie napraw, utrzymywanie czystości i porządku i nie będziemy prosić się powiatu 

o realizację tej czy innej naprawy. 

Radny Januchta – zadał pytanie czy realizacja drogi w Ostrowie  musi być budową, czy nie 

można tej drogi zrobić na zasadzie Sezamkowej, Dołek czy drogi w Podłaziu za torami.  

Będę optymistą, bo w żadnym z budżetów te drogi nie były zapisane a się pojawiły. 

Radny Mendak – zwrócił się do kierownika Wydziału Technicznego z pytaniem na jakim 

etapie jest gwarancyjny przegląd dróg. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – przegląd miał się odbyć w 

weekend majowy jednak wykonawca przełożył termin przeglądu ze względu na pogodę i w 

tym momencie czekamy na telefon w tej sprawie. 

Radny Mendak – w Klonowie w budynku po szkole została zamontowana winda, jaki był 

sens tego działania skoro szkoła jest jeszcze nieocieplona. Winda przylega do  ściany, która 

będzie później nieocieplona. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka –  zwrócimy uwagę inspektorowi 

nadzoru czy jest to prawidłowe zamontowanie. 

Radny Chaba – zwrócił uwagę na ciągły problem dewastowania i kradzieży znaków 

drogowych  na Występie. Doszło już do kilku kolizji w tym miejscu, dzisiaj znaki stoją ale 

czy nie dałoby się zamontować ukrytych kamer. Takie kamery mogą zapobiec kradzieżom, a 

jeden znak drogowy kosztuje około 300 zł. Dochodzi do zdarzeń drogowych i na razie to są 

stłuczki ale żeby nie doszło do tragedii.  

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

 

Ad.  9 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącznej. 

Przewodnicząca Rady – poprawa w uzasadnieniu: „Dnia 11.11.2017r. skarżąca złożyła 

wniosek do GOPS o przyznanie opiekunki wskazując na konieczność palenia w piecu i 

robienia zakupów – usługi opiekuńcze zostały przyznane dnia 28.11.2017r.” - w dacie  

28.11.2017r. brakuje ostatniej cyfry 7. 

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  VII/36/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 7 maja  2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za – 14/14 obecnych) 

 

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

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

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  VII/37/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 7 maja 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 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  VII/38/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 7 maja 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. 

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  VII/39/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 7 maja 2019r. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie  (za 14/14 obecnych) 

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

 

Ad.  10. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

         Monika Pająk 

Protokół sporządziła 

Magdalena Chmiela 


