Protokół Nr VIII/2019
z posiedzenia Rady Gminy Łączna
dnia 30 maja 2019r.
Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej
Górce 1b
Czas trwania obrad – godz. 15,00 - 18,00
Ad 1.
Dnia 30 maja 2019r. odbyło się VIII-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 13 radnych, co stanowiło
80 % ustawowego składu Rady Gminy.
Nieobecny radny: Paweł Kałuziński – usprawiedliwiony.
Radna Bogusława Krawczyńska spóźniła się.
Obrady były prawomocne.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Ad 2.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy
radnego Sławomira Litwińskiego, 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 Raportu o stanie Gminy Łączna.
7. Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami.
8. Pytania, wnioski, interpelacje.
9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
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10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Łączna
b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy
Łączna
c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w
Obrębie Czerwona Górka stanowiącej własność Gminy Łączna
d) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łączna
e) ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
11. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 kwietnia 2019r. oraz z dnia 7 maja 2019r.
12. Zakończenie obrad.
Ad. 4 i 5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami (od dnia 7 maja 2019r.
do 30 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 :
10 maja – w spotkaniu z Zarządem Klubu Seniora w sprawie projektu,
14 maja – w spotkaniu z przedstawicielami firmy EkoBis w sprawie remontu
budynku w Klonowie,
16 maja – w spotkaniu z Grzegorzem Świetlikiem przy okazji wystawy
„Drogi do Niepodległości” prezentowanej w Bibliotece,
17 maja – w spotkaniu z dyrektorami i pedagogami naszych szkół w sprawie
bezpieczeństwa i narkomanii na terenie placówek,
20 maja – w spotkaniu z Dyr. ZDP S. Czyżem, Prezesem PCC Sillicium
i członkiem Zarządu Powiatu T. Bałchanowskim w sprawie remontu
drogi do Zagórza i inwestycji w Podzagnańszczu,
20 maja - w Warszawie , w auli SGH w konferencji gmin wyróżnionych zaszczytnym
tytułem GMINA NA 5! W badaniach przez nich prowadzonych ocenie podlegał
poziom jakości komunikacji gmin z potencjalnymi inwestorami przy
wykorzystaniu drogi elektronicznej. Konferencja miała na celu upowszechnianie
dobrych praktyk samorządu terytorialnego
24 maja – w szkoleniu obronnym w Cedzynie, zorganizowanym przez WBiZK
Wojewody Świętokrzyskiego,
29 maja – w spotkaniu z projektantem p. Jaśkiewiczem w sprawie adaptacji
poddasza w budynku przedszkola w Kamionkach,
29 maja – w spotkaniu z Dyrektorem ZTM w Kielcach p. Tomaszem
Szymkiewiczem w sprawie uruchomienia komunikacji publicznej
do Klonowa,
30 maja - w spotkaniu z pełnomocnikiem Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” Anną Borkowską w sprawie koncertu w Kielcach,
- w spotkaniu z projektantem oraz Państwem Fąfarów z Zalezianki
w sprawie projektu technicznego domu,
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II. Wydałem zarządzenia:
- w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na
terenie gminy Łączna,
- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2019 rok,
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych informuję, że w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
Gminie Łączna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z jego doposażeniem” wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ORDER Tomasz Michta
Jęgrzna 24
26-140 Łączna
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy była jedyną złożoną ofertą. Wykonawca spełnia wymagania postawione
przez Zmawiającego w SIWZ oraz określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Oferta Wykonawcy otrzymała 100 pkt.
Zbiorcze zestawienie przyznanej punktacji:
Cena za odbiór i zagospodarowanie: 503.376,00zł - 60pkt
Ilość osób zatrudnionych na umowę o prace z terenu gm. Łączna: 3 osoby - 15pkt
Ilość akcji promocyjnych: 4 akcje - 15pkt
Deklarowane poziomy recyklingu: 2019r. 55%, 2020r. 65% - 10pkt
W dniu 14 maja 2019r. Gmina podpisała umowę z firmą Wechsler Polska SP. z o.o. w
Kielcach na przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w ramach zadania „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna” oraz nadzór inwestorski tego zadania.
Termin realizacji : 31 grudnia 2019r.
Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości
Klonów, które kończyły się bez rozstrzygnięcia została podjęta decyzja o podziale na
mniejsze działki które po analizie rynku powinny szybciej znaleźć kupców. Procedury
związane z podziałem zostały już uruchomione. Nieruchomości będą podzielone na działki po
10 arów.
Łącznie będzie ich 5 szt.
Koszt podziału 4.000 tyś zł a czas realizacji to od 3 do 5 miesięcy.
Działka 166 o pow. 0, 20 ha za 89 700
Działka 204 o pow. 0, 84 ha za 124 600
Po zebraniu materiałów niezbędnych do komunalizacji nieruchomości w Zaleziance wraz z
pomocą tutejszych mieszkańców został złożony wniosek do starostwa aby grunt z budynkiem
szkoły uznać za mienie gminne.
Urząd Gminy Łączna wystąpił do Zarządu Powiatu w Skarżysku-Kamiennej o pomoc
finansową na realizację zadania polegającego na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt
azbestowo-cementowych, zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób
fizycznych, z terenu Gminy Łączna. Na majowej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego podjęto
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uchwałę przekazującą na ten cel kwotę 10 tyś zł, co w połączeniu ze środkami
zabezpieczonymi w budżecie gminy, pozwoli na realizację pewnej puli złożonych wniosków,
a tym samym wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Z ostatnich wniosków radnych:
Radny Nyga – w najbliższym czasie planowany jest przegląd gwarancyjny drogi w Zajamniu
oraz Klonowie, pracownicy gminy wraz z przedstawicielem Wykonawcy przejdą tymi
drogami i wskażą elementy do napraw w ramach gwarancji.
Radny Wisowaty – ubytek koło cmentarza został uzupełniony, w tym tygodniu rozpoczęliśmy
prace dot. koszenia traw, gmina zatrudniła jednego pracownika, który będzie kosił tereny
gminne, plac przy przedszkolu powinien być wykoszony do końca tego tygodnia, ubytki na
drodze osiedlowej zostaną uzupełnione przez firmę zewnętrzną na zlecenie gminy.
W roku bieżącym Urząd nie podpisał umowy z PUP w Skarżysku Kam. na organizację robót
publicznych bowiem program zakładał obowiązek zatrudniania osób będących na liście
dłużników alimentacyjnych. Część tych osób odmówiła zatrudnienia z powodu pobierania
świadczeń pielęgnacyjnych bądź przebywania na zwolnieniu lekarskim, a część po prostu nie
nadawała się do rekrutacji bowiem jako Urząd mieliśmy już ich na umowach i pracownicy ich
nadzorujący nie byli z efektów ich pracy zadowoleni.
Radny Januchta – w ubiegłym roku otrzymaliśmy ofertę od firmy drogowej na wykonanie
300 mb drogi w Ostrowie, koszt robót to 150 000 zł
Radna Żaczek – za czyszczenie rowów gmina rozliczać się będzie z ZGK, szacowany
całkowity koszt wyczyszczenia rowów to 35 000zł , w tym roku zostaną wyczyszczone tylko
te, które tego będą pilnie potrzebować.
Ad 6.
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łączna.
Raport o stanie Gminy Łączna przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
Raport stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym debata nad Raportem
odbędzie się na sesji absolutoryjnej.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
W trakcie przedstawiania przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy radna Jolanta Żaczek
opuściła salę obrad.
Natomiast radna Bogusława Krawczyńska spóźniona weszła na salę obrad.
Odtąd w obradach brało udział 13 radnych.
Ad 7.
Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej p. Sławomir Litwiński – Komisja
Finansowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie 21 maja 2019r. zajęła się m.in. podwyżką
podatku śmieciowego, komisja wypracowała dwa wnioski:
1/ większością głosów członków komisji zapadł wniosek o przygotowanie projektu uchwały
w sprawie podwyżek cen śmieci z kwotami: 9 zł od osoby za śmieci segregowane, 12 zł od
osoby za śmieci segregowane bez kompostownika i 18 zł od osoby za śmieci niesegregowane
2/ jednogłośnie został wypracowany wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż działki w
miejscowości Kamionki, Obręb Czerwona Górka.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba – w omawianym
okresie nie było posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – w dniu 28 maja 2019r. odbyło
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej mające na celu kontrolę Urzędu Gminy tj. sprawozdania
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z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy, nie
ustalono żadnych uchybień. Członkowie jednogłośnie przegłosowali wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Łączna i sporządzili wniosek o udzielenie absolutorium, który
został przesłany do RIO.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński – z
upoważnienia Przewodniczącej Komisji Społecznej radnej Jolanty Żaczek informuję, że
posiedzenie Komisji Społecznej między sesjami nie odbyło się.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie.
Ad. 8 i 9.
Pytania, wnioski, interpelacje oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Przewodnicząca Rady przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy
1/ 10.05.2019r. pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postanowienie o wydaniu negatywnej opinii dotyczącej projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łączna uchwalonego w dniu 11 kwietnia
2019r. uchwałą Nr VI/33/2019
2/ 16.05.2019r. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego – stwierdzenie
nieważności uchwały Nr VI/31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Łączna
3/ 20.05.2019r. pismo od Wojewody Świętokrzyskiego, uwaga dotycząca uchwały
Nr IV/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego
programu osłonowego „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w § 4 brak podstaw
prawnych do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym. Musimy podjąć zmianę uchwały.
Radny Januchta – pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa Pastuszki, co
z decyzją powiatu w sprawie znaku drogowego w miejscowości Ostrów. Proszę o monit w tej
sprawie. Zwrócił się do Kierownika GOPS-u p. Bernardyny Wasińskiej – na Zaskalu jest
dwóch mieszkańców, którzy są niezaradni życiowo, mają złe warunki bytowe, odcięty prąd,
zgłoszę się do Pani Kierownik na indywidualną rozmowę.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odnośnie znaku w Ostrowie
dalej czekamy na decyzję powiatu, znaki czekają na wstawienie.
Radny Ledwójcik – proszę o interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych o wyczyszczenie i
udrożnienie rowów w miejscowości Czerwona Górka, od Biblioteki w stronę Jęgrznej. W
rowach ziemia się nawarstwiła i woda wypływa na pobocze.
Radny Litwiński – zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa
Pastuszki, również proszę o interwencję do ZDP w związku z obietnicą Dyrektora Czyża
odnośnie dokończenia ścinania poboczy na drodze powiatowej w Podłaziu i wyczyszczenie
rowów przy posesjach niezamieszkałych.
Radny Chaba – zapytał kto kosi teraz rowy przy drodze Gózd-Łączna.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – zadanie to należy do ZGK ale
nie zostało jeszcze skończone.
Radny Chaba – zgłosił uwagę, że pobocze jest koszone tylko na ok. pół metra, a dalej do
rowu też jest pobocze, proszę o poprawienie.
Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – kosimy pobocze i jedną skarpę, nie ma z drugiej
strony dojazdu dla traktora.
Radny Chaba – chodzi mi o pobocza nie o rowy, pobocza są koszone na ok. pół metra a
dalsze pobocze nie jest koszone, proszę aby pobocza były skoszone do rowów.
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Radny Wykrota – zgłosił kilka uwag:
1/ domagam się aby wysyłać kolejne pisma do Starostwa w sprawie dziur w drogach i taką
samą informację przesyłać do radnego Ligowskiego
2/ jak wygląda sytuacja przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego
3/ czy dopłata do przewozu w Klonowie w kwocie 5 zł do 1 km to chodzi o odcinek Barcza
do domu kultury w Klonowie. Czy z Narodowego Funduszy będzie możliwe pozyskanie
jakichś pieniędzy.
4/ jakie są rozstrzygnięcia w kwestii budowy drogi w Podzagnańszczu po wczorajszej sesji w
powiecie.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – w sprawie funduszy będę chciał w najbliższym czasie
rozmawiać z Wojewodą. Jeśli chodzi o inwestycję w Podzagnańszczu - podpisałem
porozumienie ze Starostwem w sprawie dofinansowania tej inwestycji. Starostwo jest po
przetargu, umowa z wykonawcą albo już została podpisana albo będzie podpisana na dniach.
W kwestii przewozów w Klonowie wymieniłem kwotę 5 zł, która padła z ust Dyrektora ZTM
co nie oznacza że jest ona ostateczna. Długość linii to ok. 4 km liczona od ostatniego
przystanku linii Nr 12 w miejscowości Barcza do przystanku koło byłej szkoły w Klonowie.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział na pytanie
radnego Wykroty w sprawie modernizacji oświetlenia, przetarg zostanie ogłoszony w dniu
jutrzejszym w Dz. U. Europejskim, po ukazaniu zgodnie z procedurami od przyszłego
tygodnia zostanie zamieszczony na naszej platformie krajowej. Ogłoszenie musi wisieć 35
dni, czyli początek lipca będzie terminem otwarcia ofert. Czas na realizację modernizacji
mamy do końca roku.
Radny Wykrota – mam uwagi odnośnie wywozu śmieci, mieszkańcy zgłaszają że nie
odbierane są śmieci tj. resztki papy, części samochodowe np. zderzak, opony ciągnikowe,
umywalka, sedes. Płacimy tyle pieniędzy, a gdzie to ląduje. Starsze osoby nie dają sobie z
tym rady. Proszę to uregulować.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie mamy siły sprawczej na uregulowanie tej kwestii.
Radna Krawczyńska – prośba do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa
Pastuszki, proszę o naprawę rowu i wzmocnienie płyt przy posesji Nr 90 miejscowość Gózd,
koło przystanku w kierunku z Kielc do Skarżyska.
Mieszkańcy Gozdu pytają o zadaszenie przystanków, nie ma się gdzie schronić przed
deszczem, proszę rozważyć taką możliwość i koszt zadania.
Radny Januchta – jestem po rozmowie odnośnie utylizacji papy i dużych gabarytów
plastikowych twardych, takie działania wykonujemy na swój koszt, firma Almax w Skarżysku
przyjmuje te gabaryty.
Radny Nyga – zgłosił dwie uwagi
1/ z powodu złej drogi od siódemki na Klonów mieszkańcy jeżdżą drogą gminną koło osiedla,
Pan Wójt powiedział że wyrówna tą drogę ale nic jest nie zrobione
2/ droga Galerówka - dużo ludzi jeździ tą drogą do węzła Zalezianka. Ja prosiłem o naprawę
drogi, a radny Ledwójcik zgłaszał tylko jeden ubytek na tej drodze ale on też nie jest
zrobiony.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zamówienie na kruszywo zostało złożone przez
pracowników Urzędu Gminy i wyrównamy w najbliższym czasie drogę w paru miejscach tam
gdzie wymaga ona poprawienia.
Radny Wisowaty – gazyfikacja wsi, czy coś się dzieje w tym temacie.
Mamy problem z koszeniem traw, walczymy aby jak najwięcej chodników powstawało ale
kto ma o nie dbać, plewić, np. chodnik do kościoła.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedź odnośnie gazyfikacji, prosiłem pracownika
Państwowej Spółki Gazowniczej w Kielcach o to żeby przekazał nam informacje, jeśli takie
będą przekażemy je.
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Sprzątanie chodników to problem nie tylko naszej gminy. Część osób zawsze będzie chciała
dbać o otoczenie przed posesją, problemem są posesje gdzie mieszkają ludzie starsi.
W tym roku nie podpisaliśmy żadnych umów o prace interwencyjne i trzeba będzie w okresie
letnim podpisać umowy na czas określony aby te zadania wykonywać. To są konkretne
koszty.
Radny Nyga – zapytał co z tematem drogi dojazdowej do pól, problem zgłaszany przez
mieszkańca gminy. Oświetlenie ma być modernizowane ale nie może być wykonane nowe, a
jest potrzeba wykonania oświetlenia na drodze koło szkoły w Goździe. Proszę wykonać
projekt oświetlenia tego odcinka oraz drogi Galerówka.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – remont kapitalny Galerówki był przedmiotem
rozmowy i dyskusji na jednej z poprzednich sesji. Wyjaśniałem, że jest to inwestycja, która
powinna być zapisana w budżecie gminy. Na ten rok nie mam takiego zapisu. Możemy
wrócić do tematu gdy będziemy przygotowywać projekt budżetu na 2020r.
W kwestii oświetlenia – projekt dot. modernizacji oświetlenia zgodnie z wymogami wyraźnie
mówi że nie ma mowy o projektowaniu i budowie nowych odcinków oświetlenia. Również
możemy do tego tematu wrócić jak będziemy przygotowywać projekt budżetu na 2020r.
Radny Chaba – zgłosił uwagę, droga od Jaśli do zalewu staje się nieprzejezdna dla
samochodów osobowych. Niedługo nad zalewem mamy festyn z okazji Dnia Dziecka. Proszę
w doły wysypać grys tak żeby droga była przejezdna.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. 10 a)
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Łączna.
Radny Januchta – 28.05.2019r. odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy,
głównym tematem obrad były opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Po propozycji radnej
Krawczyńskiej o zmianę wariantu podwyżki na kwoty: 10 zł od osoby odpady segregowane,
13 zł od osoby odpady segregowane bez kompostownika, 20 zł od osoby odpady
niesegregowane; radni przegłosowali wniosek za zmianą przygotowanego projektu uchwały
w kwestii kwot. Wniosek został podjęty większością głosów.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku z połączonego posiedzenia
komisji.
Za – 7, przeciw – 6/13 obecnych radnych
Wniosek przeszedł większością głosów.
Przewodnicząca Rady prosiła aby nanieść w uchwale poprawki dotyczące zmiany kwot, i tak:
- w § 2 pkt 1 poprawa kwoty z 9 zł na 10 zł
- w § 2 pkt 2 poprawa kwoty z 12 zł na 13 zł
- w § 2 pkt 3 poprawa kwoty z 18 zł na 20 zł, oraz poprawa końcowego zdania na zdanie:
„jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny”
Radni nanieśli poprawki na projekt uchwały.
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały ze zmianami poprzez głosowanie
jawne imienne. Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani
radni określali się czy są „za” , „przeciw” czy „wstrzymują się”.
Uchwała Nr VIII/40/2019
Rady Gminy Łączna z dn. 30 maja 2019r.
została podjęta większością głosów (za – 7, przeciw – 6/13 obecnych)
Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu.
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Ad. 10 b)
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady – poinformowała radnych o zamianie w projekcie uchwały załącznika
Nr 1, nowy załącznik został rozdany radnym przed sesją.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – nowy załącznik Nr 1 różni się
klauzulą ustawy RODO.
Radny Januchta – zadał pytanie o osoby deklarowane w formularzu, jak rozpatrujemy
studentów mieszkających poza miejscem zamieszkania oraz osoby, które na stałe pracują za
granicą.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – deklaracja jest od ilości osób
zamieszkujących w gospodarstwie, a nie osób zameldowanych.
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 VIII/41/2019
Rady Gminy Łączna z dn. 30 maja 2019r.
została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych)
Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 10 c)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Obrębie Czerwona Górka stanowiącej własność Gminy Łączna.
Przewodnicząca Rady oddała głos mieszkance gminy.
Mieszkanka Gminy p. Anna Tokarczyk – dziękuję za oddanie mi głosu, chciałabym
przedstawić sytuację, w której się znajduję. W 2014 roku składałam podanie do gminy o
zakup rzeczonej działki na Kamionkach, w granicy której postawiony jest mój dom. Działka
ta należała do mojej rodziny ale w wyniku podziałów spadkowych otrzymała ją ciocia, która
oddała za niewielką opłatą działkę na rzecz powstania szkoły. Szkoła nie powstała, a działka
przeszła na własność Gminy Łączna. Nabycie przeze mnie działki jest konieczne i
polepszyłoby warunki zagospodarowania mojej działki. Nadmieniam, że jest to nasze
rodzinne gniazdo, sprzedaż leży w mojej gestii ale w 2014 r. byłam w stanie kupić tą działkę,
teraz mam kontrkandydata i obawiam się że nie sprostam temu. Część przy domu musi być w
moim posiadaniu inaczej będziemy musieli się wyprowadzić. Chciałabym prosić żeby w
ramach głosowania była możliwość abyśmy mogli zakupić przynajmniej fragment rzeczonej
działki nie w drodze przetargu.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – kwestie związane z formą zbycia nieruchomości nie są
w gestii Rady Gminy tylko Wójta. Kwestie zw. z decyzją Rady Gminy dzisiaj dotyczą tylko
wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – uchwała daje drogę przyzwolenia na sprzedaż, żeby
można było podjąć działania w tym kierunku musi być podjęta uchwała Rady Gminy.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – w 2014 roku radni tamtejszej kadencji nie wyrazili
zgody na sprzedaż tej nieruchomości. Po uchwaleniu uchwały Rada Gminy będzie
informowana przeze mnie o wszystkich działaniach i propozycjach aby transakcja sprzedaży
nieruchomości była jak najbardziej transparentna i zgodna z prawem.
Więcej pytań do uchwały nie zgłoszono.
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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 VIII/42/2019
Rady Gminy Łączna z dn. 30 maja 2019r.
została podjęta większością głosów (za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 3/12 obecnych)
Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 10 d)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna.
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”.
Radny Janik nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr VIII/43/2019
Rady Gminy Łączna z dn. 30 maja 2019r.
została podjęta jednogłośnie (za 11/11 obecnych radnych biorących udział w głosowaniu)
Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10 e)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna.
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 VIII/44/2019
Rady Gminy Łączna z dn. 30 maja 2019r.
Uchwała została podjęta większością głosów
(za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 4/12 obecnych radnych)
Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 kwietnia 2019r.
Protokół został podjęty jednogłośnie za 12/12 obecnych radnych.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 maja 2019r.
Protokół został podjęty jednogłośnie za 12/12 obecnych radnych.
Ad. 12.
Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała
wszystkim za udział i zamknęła VIII–e posiedzenie Rady Gminy Łączna kadencji 2018-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Pająk
Protokół sporządziła
Magdalena Chmiela

