
Protokół Nr X/2019 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 27 czerwca 2019r. 
 

 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –  godz.  14,00  - 17,30 

 

Ad  1. 

Dnia 27 czerwca 2019r. odbyło się  X-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 p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Marek Walkowicz 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik 

- uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej Izabela Kałuzińska z rodzicami 

- nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej  

   p. Anna Jasińska 

- niektórzy sołtysi Gminy Łączna 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu  

Rady Gminy. Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

Nieobecny radny: Ledwójcik Tadeusz – usprawiedliwiony. 

Radny Januchta Jacek oraz radny Litwiński Sławomir spóźnieni weszli na salę obrad co 

zostało odnotowane w protokole. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

radnego Mirosława Nygę,  który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Radny Wisowaty – wnioskuję o wprowadzenie punktu 5 a) Przedstawienie wniosków z 

posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodnicząca Rady – zapytała czy są inne wnioski do porządku obrad.  

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady proszę o przegłosowanie wniosku radnego Wisowatego o 

wprowadzenie do porządku obrad punktu 5 a) Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji 

w okresie między sesjami. 

 

Za – 12/12 obecnych radnych. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie porządku obrad z wprowadzoną zmianą 

 

Za – 12/12 obecnych radnych. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

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. 

a) Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

6. Pytania, wnioski, interpelacje. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łączna 

a) debata nad Raportem 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

b) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna 

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

d) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

e) ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego 

w Skarżysku-Kamiennej 

f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019 

g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok 

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

i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Łączna za 2018 rok; 

b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z 

tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem; 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej; 

e) dyskusja; 

f) głosowanie uchwały. 
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11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna: 

-  z dnia  30 maja 2019r.   

-  z dnia  6 czerwca 2019r. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, mamy na sali honorowych gości, oddała głos 

Przewodniczącej Komisji Społecznej radnej Jolancie Żaczek. 

Radna Żaczek – dzisiaj jest wyjątkowy dzień, gościmy uczennicę Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łącznej Izabelę Kałuzińską, która jest laureatką wojewódzkiego konkursu 

z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych. Brała również udział w turnieju wiedzy 

pożarniczej, zajęła pierwsze miejsce w szkolnym konkursie mistrz języka angielskiego, oraz 

otrzymała wyróżnienie w szkolnym konkursie mistrz ortografii. Sumienna i wzorowa 

uczennica jest wzorem do naśladowania. Otrzymała w tym roku również nagrodę Wójta. 

Godnie reprezentuje imię naszej szkoły  na terenie gminy i województwa. 

Sukces był do osiągnięcia na pewno dzięki rodzicom pani Katarzynie i Pawłowi koledze 

radnemu, gratuluję pociechy jestem dumna że mogłam ją uczyć.  

Cały sukces wspierała p. Ania Jasińska która przygotowywała Izę do konkursu z j. polskiego. 

Gratulacje i brawa. 

Przewodnicząca Rady Monika Pająk wręczyła laureatce list gratulacyjny.  

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty wręczył list gratulacyjny dla rodziców. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna  Jolanta Żaczek wręczyła list gratulacyjny dla 

nauczycielki języka polskiego p. Anny Jasińskiej. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – chciałbym dołączyć się do życzeń pogratulować 

rodzicom przede wszystkim i życzyć uczennicy dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach 

nauki. 

 

Radny Januchta wszedł spóźniony na salę obrad. 

Od tej chwili w obradach brało udział 13 radnych. 

 

Radny Kałuziński – jako rodzic dziękuję  Pani Ani, zdolne dziecko to nieoszlifowany 

diament. To dzięki Pani Ani, która potrafiła dostrzec talent Izy , poświęcała prywatny czas. 

Praca w ferie i po godzinach doprowadziła do sukcesu. 

 

Gocie opuścili salę obrad. 

 

Ad  4 i 5. 

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

wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

Sprawozdanie od 30 maja 2019r. do 27 czerwca 2019r. przedstawił Wójt Gminy p. Romuald 

Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. I tak:  

  

I.                Uczestniczyłem : 

3 czerwca – w spotkaniu z p. Anną Gola i p. Bartoszem Bator w sprawie  udostępnienia 

boiska,  

4 czerwca – w spotkaniu z Dyr. ZDP i Starostą Skarżyskim w sprawie przebudowy drogi 

powiatowej do Klonowa,  

5 czerwca – w spotkaniu z przedstawicielami firmy EkoBis w sprawie ostatnich uzgodnień 

dot. remontu budynku w Klonowie, 
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6 czerwca – w NFOŚiGW w Kielcach w sprawie naboru w ramach konkursu: „Wsparcie 

funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie  potencjału jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

W dniu 13 czerwca br. Gmina Łączna złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia w ramach konkursu: „Wsparcie 

funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej na zakup m.in. : 

- 1 aparatu powietrznego z maską oraz butlą kompozytową 

- 1 sygnalizatora bezruchu  

- 5 węży tłocznych 

- 2 łomów ratowniczych 

- 4 drabin nasadkowych 

- 6 tłumic gumowych ze stylem teleskopowym. 

 Wartość wniosku: 24.956,44 zł  

Wartość dotacji : 12.229,00 zł 

                    - w spotkaniu z sołtysami naszej gminy w sprawie dystrybucji nowej deklaracji 

śmieciowej i opłat z nią związanych, 

                   -  w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łączna, 

18 i 25 czerwca – udział w tzw. Radzie Budowy dot. przebudowy drogi powiatowej w 

Podzagnańszczu, 

25 czerwca - w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego  w Suchedniowie 

podczas, którego podjęto uchwały w sprawie :  

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok;  

2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;  

3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok;  

4) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;  

5) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu;  

6) przyjęcia kierunków działania Banku;  

7) zmian Statutu Banku;  

8) przyjęcia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Suchedniowie 

- w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Łączna, 

26 czerwca – w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach, w trakcie którego m.in.  podjęto uchwały w 

sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Związku za 2018 r.,  

b) absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z wykonania budżetu 

Związku za 2018 r.,  

  

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie określenia wysokości Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce oraz 

za wybitne osiągnięcia w 2019r.  

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok, 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2019 rok, 

  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu 

gimnazjalnego dla powiatów i gmin. 

W powiecie skarżyskim kolejny rok na pierwszym miejscu jest gmina Łączna. Bardzo słaby 

wynik w Bliżynie i ostatnie miejsce w powiecie. 
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1. Łączna – 88,93 punktów,  

2. Skarżysko-Kamienna – 88,87 punktów, 

3. Suchedniów – 85,96 punktów, 

4. Skarżysko-Kościelne – 81,07 punktów, 

3. Bliżyn – 74,86 punktów. 

  

STYPENDIUM WÓJTA w tym roku otrzymali: 

 Gimnazjum 

1.    Góźdź Natalia               kl. IIIA 

2.    Herbuś Magdalena       kl. IIIA 

3.    Okienko Anna              kl. IIIA 

4.    Dulęba Oliwia              kl. IIIB 

5.    Salwa Jakub                 kl. IIIB 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA w Łącznej 

1.    Bracha Maja                 kl. IVa 

2.    Dąbek Filip                  kl. IVa 

3.    Matysek Kacper           kl. IVa 

4.    Wójcik Łukasz             kl. IVb 

5.    Moćko Julia                 kl. Vb 

6.    Pedryc Gabriela           kl.VIIa 

7.    Piwowarczyk Oliwia   kl. VIIIa 

8.    Zygadlewicz Oliwia     kl. VIIIa 

9.    Kałuzińska Izabela      kl. VIIIb 

10.Moskal Natalia            kl. VIIIb 

 

Tytuł i statuetka "Primus Inter Pares"   -    Kałuzińska Izabela kl. VIIIb 

  

SZKOŁA PODSTAWOWA w Goździe 

  

                                 KL VIII 

1. Borowiec Roksana 

2. Chrzęszczyk Julia 

3. Dulny Jakub 

4. Kwiatkowska Julia 

5. Łoska Wiktor 

6. Smulczyńska Klaudia 

                                 

7. Rotszejn Angelika   KL VII   

                                 

8. Gołębiowski Krystian   KL VI 

                                 

9. Gil Maria   KL V 

  

Wraz z likwidacją gimnazjów i odejściem ostatnich oddziałów gimnazjalnych w najbliższym 

okresie przygotowany zostanie  projekt nowelizacji uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie 

przyznawania stypendium Wójta Gminy Łączna. 
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Z ostatnich wniosków radnych:  

  

1.    Radni Wykrota, Litwiński, Ledwójcik: pisma w sprawie stanu dróg powiatowych, 

drobnych remontów, wycince drzew i krzewów, koszenia traw, czyszczenia rowów, 

sprzątania dróg są wysyłane do ZDP na bieżąco i są ponawiane w przypadku braku reakcji. 

 

Wyjaśnienie dot. odbierania odpadów: W ramach wnoszonej opłaty miesięcznej z każdej 

nieruchomości odbierane są jedynie odpady komunalne. Reguluje to przepis zawarty w art. 3 

ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454). Odpady 

komunalne tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Wszystkie inne odpady tzw. przemysłowe, do których zaliczają się m.in. odpady rolnicze, 

medyczne, techniczne czy też biurowe, wytworzone w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź rolniczej winny być zbierane i zagospodarowane odrębnie przez ich 

wytwórców, ich staraniem i na ich koszt. Regulują to przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 992) , z których wynika, że każdy wytwórca odpadów, 

zgodnie z art. 27 tej ustawy jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 

odpadami, zaś koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez wytwórcę lub 

posiadacza tych odpadów – art. 22 ustawy. 

W związku z powyższym opony z ciągników  nie są odebrane, gdyż system gminnej 

gospodarki odpadami komunalnymi nie przewiduje odbioru tego typu odpadów. Oddawać 

można opony tylko z samochodów osobowych oraz jednośladów. 

Odpady budowlano-remontowe są zbierane tylko na PSZOK-u. 

2.    Radny Chaba: droga do Jaśli oraz do Pani Matusińskiej została poprawiona przed 

festynem organizowanym przez bibliotekę w czerwcu. 

3.    Radna Krawczyńska: budżet na rok 2019 nie przewiduje budowy wiat przystankowych. 

4.    Radny Nyga: Pan Siechowicz otrzymał informację z gminy, że wnioskowane roboty na 

wskazanych działkach, drogach dojazdowych nie są możliwe z uwagi na to, że gmina jest 

jedynie posiadaczem samoistnym gruntów i nie może wydawać decyzji dotyczących gruntów, 

których nie jest właścicielem. 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dodał do sprawozdania dostałem e-mail w dniu 17 

czerwca 2019r. od mieszkańca Gozdu w sprawie boiska. Mieszkaniec pisze.  

Z niecierpliwością oczekujemy otwarcia boiska, obiekt robi wrażenie oraz wygląda bardzo 

profesjonalnie. Jesteśmy wdzięczni za dotrzymanie słowa i dziękujemy za zaangażowanie. 

Obiekt będzie służył i będzie atrakcją gminy. 

To była nie tylko moja decyzja ale również decyzja Rady Gminy, radni głosowali żeby 

przeznaczyć środki na tą inwestycję i te słowa są również skierowane do Rady Gminy i za to 

ponownie dziękuję. 

 

Ad.  5 a) 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – dnia 5 czerwca 2019r. odbyło się 

wyjazdowe posiedzenie Komisji Społecznej. Komisja wypracowała wnioski: 

1/ po oględzinach inwestycji w Klonowie: ostateczny termin wykonania inwestycji to            

17 czerwca 2019r. po upływie terminu będziemy monitować stan jeśli prace nie zostaną 

wykonane wykonawca poniesie ewentualne kary umowne lub zamiast kar będzie możliwe 

wykonanie dodatkowych prac, 
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2/ wniosek dotyczący Zespołu Szkół w Goździe:  wykonanie monitoringu Zespołu Szkół w 

Goździe,  zapewnienie pieniędzy w budżecie na przyszły rok na wykonanie ogrodzenia terenu 

Zespołu Szkół w Goździe 

3/ wniosek dotyczący Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej, po wizycie i rozmowie z 

Dyrektorem Maciejem Mądzikiem na obecną chwilę nie ma możliwości przeniesienia 

Przedszkola do budynku szkoły ze względów lokalowych. Dopiero od września 2021 roku 

zwolnią się klasy i w ciągu 2 lat musimy poszukać rozwiązań i możliwości aby stworzyć 

przedszkolakom jak najlepsze warunki w szkole. 

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

sesjami nie było posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – pomiędzy sesjami nie było 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej radna Bogusława 

Krawczyńska – Komisja odbyła posiedzenie 25 czerwca 2019r. dotyczyło zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018r. które ma wpływ na udzielenie absolutorium Wójtowi. 

Wniosek o udzielenie absolutorium przegłosowano jednogłośne,  za 7/7 obecnych członków 

komisji. 

 

Ad.  6 i 7. 

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

Przewodnicząca Rady – odczytała pisma, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie pomiędzy 

sesjami: 

1/ 17 czerwca 2019r. wpłynęło pismo od  Rady Sołeckiej Wsi Występa, podziękowania za 

wybudowanie zatok autobusowych w Starej Występie, jednocześnie do pełnego szczęścia 

brakuje wiat i ławek do siedzenia i oczekiwania na busa. Prośba o dwie wiaty przystankowe 

na zatokach autobusowych w Starej Występie. 

Pismo trafi do Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

2/ 18 czerwca 2019r. wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Tęcza Skarżysko-Kamienna, 

Warsztat Terapii Zajęciowej, z prośbą o dofinansowanie zakupu autobusu dla 17 osób 

niepełnosprawnych, z których  6 osób jest z terenu Gminy Łączna, które codziennie 

dowozimy do placówki i odwozimy. 

Pismo kieruję  do Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

3/ 17 czerwca 2019r. wpłynęło pismo z Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Po raz kolejny jest negatywna opinia do Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Łączna z dnia 30 maja 2019r.  

Przewodnicząca Rady  -  oddała głos Kierownikowi ZGK p. Markowi Walkowicz. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – ujęliśmy poprawki wg postanowienia Wód Polskich. 

Kontaktowaliśmy się z firmą zewnętrzną w celu sprawdzenia projektu Regulaminu i 

dostaliśmy odpowiedź że projekt jest dobry i można go uchwalać i przesyłać do Wojewody 

ponieważ Wody Polskie wyczerpały swoją procedurę i teraz wysyłamy nie do Wód Polskich 

tylko do Wojewody. 

Radny Januchta – zwrócił się do Kierownika ZGK, będąc Przewodniczącym Obrad jednej z 

ostatnich komisji połączonych zapytałem czy jest Pan przekonany o poprawności uchwały, 

odpowiedział Pan że tak. Uważam, że na tym etapie nie radzimy sobie z tematem, wobec tego  

proszę Wójta Gminy  o pomoc w tym temacie. 

 

Radny Litwiński spóźniony wszedł na salę obrad. Od tej pory w obradach uczestniczyło 14 

radnych. 
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Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Wody Polskie to jest gospodarstwo nowe, Kierownik 

ZGK posiłkował się wskazówkami osób z innych jednostek, gmin działających na tych 

samych zasadach. Dzisiaj Kierownik konsultował to z ekspertem. Dołożymy wszelkich starań 

żeby jeszcze raz uzgodnić z ekspertem ale nie daję 100 % pewności że Wody Polskie 

zaopiniują pozytywnie kolejny Regulamin. 

Radny Januchta – zapytał czy możemy odczekać z podjęciem uchwały i popatrzeć na kogoś 

komu zaopiniują pozytywnie taki regulamin. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – nie wiem, Regulamin jest dokumentem potrzebnym, 

przyjęcie przez Radę Gminy jest potrzebą wynikającą z ustawy. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – procedura z Wodami Polskimi się zakończyła teraz 

będziemy wysyłać Regulamin do Wojewody. 

Radny Wykrota – w sprawozdaniu Wójt wyjaśniał sprawę opon, śmieci których nikt nie 

odbiera. Brak jest  informacji o odpadach takich jak  np.  papa, części samochodowe, okna. 

Proszę adres zakładów gdzie można wywozić takie odpady , za jaką cenę i kiedy. Proszę żeby 

sołtysi takie informacje mieli aby móc udzielać informacji mieszkańcom. 

Radny Mendak – zwrócił się do Kierownika ZGK - mieszkańcy Klonowa skarżą się, że nie 

mają odpowiedniego ciśnienia wody, lub są okresowe braki wody. Na jakim etapie jest 

przebudowa wodociągu Klonów.  

Zwrócił się do Pana Wójta z pytaniem  – jaka jest sytuacja z MPK. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – jeśli chodzi o wodociąg, jest zgoda Lasów 

Państwowych na dzierżawę terenu, teraz trzeba podpisać umowę.  

Okresowe braki wody, przed okresem upałów wymieniliśmy pompę głębinową na taką o 

zwiększonej wydajności. Na końcówkach może być problem, w warunkach jest podane że 

mieszkańcy mają zamontować sobie hydrofory bo inaczej nie gwarantuje się ciśnienia wody. 

Przy dużym rozbiorze wody urządzenie nie nadąży. Będziemy przerabiać różne rzeczy żeby 

zniwelować skutki. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odpowiedział radnemu Mendakowi, po spotkaniu z 

nowym Dyrektorem ZTM wysłaliśmy oficjalne pismo dotyczące kwestii przedłużenia linii z 

Brzezinek do Klonowa ale nie dostaliśmy odpowiedzi. 

Problem z ciśnieniem wody od wielu lat, podstawowa kwestia to żeby mieszkańcy zajrzeli do 

warunków które dostali. Powinniśmy zainwestować w wymianę pomp. Istniejąca sieć 

wodociągowa będzie wymagała dużych inwestycji żeby funkcjonowała jak najlepiej. Lustro 

wody w każdej studni opada  a nie podnosi się. 

Radny Mendak – jaki mamy wpływ na mieszkańców żeby nie łamali zakazu podlewania 

ogródków, traw. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – temat szerzej rozwiniemy na Komisji Finansowo-

Gospodarczej. 

Radny Litwiński – zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego – odcinek Podłazie-

Krzyżka jest nieprzejezdny dla samochodów osobowych po ostatnich burzach.  

Prośba o zgłoszenie do powiatu o udrożnienie rowów przy posesjach niezamieszkałych. 

Radny Januchta – zwrócił się do Kierownika ZGK – mieszkańcy Ostrowa też zgłaszają że po 

awariach, naprawach wodociągów, sugerują że powietrzem nabijają liczniki to jeszcze jest 

możliwość uszkodzenia hydroforu. 

Zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego - Ostrów czy mamy pozytywną decyzję 

co do wstawienia znaków zakaz postoju. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – mamy pozytywną decyzję i 

znaki będziemy wstawiać. 

Radny Januchta – znak Ostrów mija posesję nr 1, proszę o wstawienie znaku przed ta posesją. 

Zapytał czy istnieją w Urzędzie Gminy zapisy na bezpłatne wykaszanie traw itp. 
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Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – jest źle sformułowane 

ogłoszenie przez osobę prywatną. Dotyczy to Gminy Łączna a nie gminy jako urzędu.  Osoba 

prywatna zbiera osoby, które chcą mieć wykoszoną łąkę i zgłasza wniosek o dofinansowanie i 

kosi ale gmina nie ma z tym nic wspólnego. Próbowaliśmy się skontaktować z osobą z 

ogłoszenia żeby nie wprowadzał w błąd ale nie udaje nam się. 

Radny Januchta – jeśli kontakt z tą osobą zostanie nawiązany bardzo proszę o kontakt do 

mnie lub do pani sołtys.  

Zapytał dlaczego w kasie urzędu nie można płacić kartą. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – uważam, że powinniśmy wyposażyć kasę w takie 

urządzenie, przeanalizujemy temat. 

Radny Januchta – proszę o monit do powiatu o wykoszenie poboczy dróg powiatowych, 

zakręty od Podzagnańszcza w kierunku Zaskala stały się niebezpieczne ze względu na 

wysokość trawy. 

Radna Żaczek – zwróciła się do Kierownika ZGK, w zeszłym roku składałam pismo do 

budżetu aby zabezpieczyć środki i wykonać przyłącza tym mieszkańcom, którzy nie mają 

wody w miejscowości Jaśle. Jak wygląda sytuacja kiedy domy uzyskają dostęp do wody. 

Zapytała kiedy przyszło pismo, że jesteśmy użytkownikiem a nie właścicielem drogi Jaśle. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dot. przyłączy, od momentu kiedy mieszkańcy 

nieruchomości przylegają do drogi w Jaślach, nie przysłali informacji o wyrażeniu zgody 

żeby tam zlokalizować inwestycję drogową łącznie z wodociągiem. Z ustawy wynika, że my 

nie możemy budować przyłączy. Wybudowanie wodociągu wiąże się z decyzją Rady Gminy 

o przekazaniu środków na inwestycję. 

Radna Żaczek – były spotkania z mieszkańcami i oni tego oczekują. Od wielu lat temat 

poruszany, chciałabym żeby coś w tej kwestii było zrobione. W zeszłym budżecie było 200 

tys. zł zostały zdjęte. Zapytała czy został zrobiony projekt  na tą drogę, obiecywał Pan że jeśli 

nie będzie drogi w takim zakresie jaka miała być to będzie zrobiona asfaltowa nakładka a jej 

też  nie ma. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – z informacji ze Starostwa Powiatowego wynika, że 

jesteśmy właścicielem samoistnym, i na budowę drogi nie pozwala nam prawo. Pracownik 

Wydziału Technicznego przygotuje informację na najbliższą komisję gospodarczą gdzie 

wymieni nieruchomości których zapisy w ewidencji gruntów wskazują że gmina jest 

samoistnym właścicielem. Ta forma prawna nie daje nam możliwości starania się aby 

cokolwiek na nieruchomości zrobić. Na spotkaniach z mieszkańcami nie rozmawialiśmy o 

sytuacji prawnej. O tej formie prawnej dowiedzieliśmy się w tej kadencji. Gmina jako urząd 

ma podgląd do ewidencji gruntów. Ma możliwość skorzystania, żeby zobaczyć czy w 

ewidencji gruntów są zapisy do danej nieruchomości. Zaskoczyła nas zmiana która pojawiła 

się w ewidencji gruntów. Inwestycja budowa boiska sportowego w Goździe,  okazało się że 

chcemy wybudować boisko  nie na naszym gruncie. Najpierw musieliśmy uzyskać decyzje 

sądu o zasiedzeniu nieruchomości. Musimy te sprawy przeprowadzić czyli skomunalizować 

nieruchomości, co wymaga ogromu pracy, czasu i pieniędzy. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – trwało to prawie dwa lata, wykonanie map do 

zasiedzenia, procedura się ciągnie bardzo długo a koszty przewyższają ceny działek czasem. 

Radny Kałuziński – zwrócił się do Kierownika ZGK – składałem wniosek o wykaz 

hydrantów dla straży pożarnej  które są sprawne. 

Wnioski z komisji niektóre lądują w koszu, nic się z nimi nie dzieje w ogóle. 

Wypracowujemy wnioski a nic się nie dzieje. 

Sprawa rowu koło kościoła, pytałem na komisji. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na komisji sprawę rowu wyjaśnimy.  

Który z wniosków z komisji znalazł się w koszu. 

 



10 
 

Radny Kałuziński – wniosek z Komisji Rewizyjnej o założenie klimatyzacji z GBP,  

lub w sprawie godzin dyrektorskich, gdzie Rada Gminy nie podjęła żadnej decyzji. 

Przewodnicząca Rady – na komisji społecznej przechodzą wnioski większością głosów,  a 

wniosek w sprawie zniżek godzin dyrektorskich miał mniej głosów za. 

Radny Kałuziński – decyzję podejmuje cała Rada. Na sesji powinno się odbyć głosowanie. 

Radny Januchta – popieram radnego Kałuzińskiego bo pewne wnioski umierają. Są zarzuty 

mieszkańców na zły wyjazd z terenu biblioteki, wnioskowany był parking i droga wyjazdowa. 

Radny Wisowaty – drogi gminne, ubytki w asfalcie droga przy bloku proszę o uzupełnienie, 

droga koło cmentarza również uzupełnić ubytki a oprócz tego  po deszczu wypłukało 

pobocza. Na krzyżówce koło przedszkola woda nie schodzi do rowu, na krzyżówce koło GBP 

woda idzie drogą a nie rowem i zostawia piach. 

Chodnik od E-7 do gminy,  okropny stan jak jest mokro to jest błoto płytki powykrzywiane. 

Proszę wystosować pismo o remont chodnika. Rowy koło kościoła, wyremontowana droga a 

przy większych opadach robi się rzeka. Zwiększyć przepustowość rowów. 

Radna Siewierska – czy był robiony przegląd drogi Zajamnie bo droga jest popękana. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – jutro będzie przegląd Zajamnie i 

Klonów. 

Radna Siewierska – konieczne są bariery przy drodze.   Mieszkańcy proszą o interwencję do 

Policji  na skrzyżowaniu do Zagórza bo tiry jeżdżą z dużą prędkością i ten punkt jest bardzo 

niebezpieczny. Tiry skracają sobie drogę do Bodzentyna. 

Proszę o  pismo do ZDP o regularne utrzymywanie drogi do Zagórza , bo jest w coraz 

gorszym stanie, pęka, wybite są koleiny, żeby nie stało się jak z drogą do Klonowa. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na wniosek mieszkańców i sołtysa została zmieniona 

organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu. Sytuacja formalnie jest prawidłowa ale tiry 

permanentnie łamią i pomijają przepisy. Zarządca drogi jest zobowiązany dbać o porządek i 

bezpieczeństwo. Zależy nam aby stan dróg był chociaż zadowalający. Pisma piszemy ciągle 

do ZDP.  Zobowiązuję się przygotować całą dokumentację do ZDP  i pokazać ile pism poszło 

do ZDP  i jaki jest tego efekt.  Mamy przecież dwóch radnych powiatowych. 

Radna Żaczek – do Kierownika Pastuszki czy chodnik który był zgłaszany w Łącznej został 

naprawiony bo stwarza zagrożenie. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – jeszcze nie został naprawiony, 

postaramy się naprawić w najbliższym czasie ale nie mamy ludzi do pracy.  Podnosiłem 

kwestię zwiększenia środków na bieżące utrzymanie, nie stać nas na zatrudnienie firmy 

zewnętrznej a pracownicy których mamy  nie są wykwalifikowani i nie wszystko potrafią 

zrobić. 

Radny Litwiński –  do Kierownika ZGK , na Podłaziu nr 25 budynek mieszkalny usytuowany 

jest w najniższym punkcie, gdzie robi się zlewnia. Państwo wymienili rury wodociągowe na 

plastik, nie mają swojej zasuwy i notorycznie w ostatnim czasie mają brudną wodę więc 

filtrują ją żeby była zdatna do spożycia. Może zrobić zasuwę żeby mogli przepłukiwać 

instalację. Zasuwa jest na posesji sąsiadów. 

Radny Kałuziński – proszę przed wotum o 5 min przerwy. 

Radny Nyga – zgłosił kilka uwag: 

1/ powiat wykosił przed dwiema posesjami gałęzie chwasty i zostawili to wszystko, proszę 

żeby wójt wysłał ludzi żeby posprzątali. 

2/ sołtys zgłaszała posesja Jęgrzna 64 nikt nie mieszka, żeby wykosić trawę bo sąsiad obawia 

się o różne zwierzęta z krzaków 

3/ droga galerówka – tyle razy zgłaszana o remont czy oświetlenie i nic a dużo ludzi jeździ i 

chodzi nią 

4/ droga gminna do szkoły w Goździe zarośnięta. 
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5/ zmiana planu zagospodarowania dla Bukowej Góry, był Prezes PCC Silicium zadałem 

pytanie ile osób jest zatrudnionych w PCC z gminy bo mieszkańcy pytali mnie ile osób 

pracuje z gminy i jakie korzyści będzie miała gmina ze zmiany planu dla PCC Silicium w tak 

szybkim terminie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – czy ponad 2 lata procedowania to jest szybki termin w 

tej kwestii. PCC jest największym płatnikiem podatku do budżetu gminy. Kwestia 

zatrudnienia w PCC, o tym decyduje prywatny właściciel firmy. Przy wyłożeniu planu nie 

było żadnego zainteresowania i żadnych wniosków w debacie. 

Droga gminna Galerówka i należy o nią dbać  ale zapisów  w budżecie musimy się trzymać a 

w tym budżecie nie było remontu ani tym bardziej oświetlenia tej drogi. 

Radny Chaba – prosił o uzupełnienie ubytków poboczy,  lewa strona zrobiona,  prawa tak jak 

była tak jest. Kamienie z góry z Występy zatrzymują się na działkach prywatnych nr 14, 15, 

16 więc proszę zwrócić uwagę na to do ZDP. 

Do Kierownika  ZGK – kiedy zakończy się koszenie traw na drogach gminnych. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz –  w miarę czasu stopniowo kosimy,  ale mamy awarie 

na ujęciach, codziennie jednak się kosi. 

Radny Chaba – do Kierownika  Pastuszki,  ponowił wniosek o wstawienie znaków a terenie 

gminy. Rozmowa ze Starostwem nie przynosi skutków – Podzagnańszcze,  Łączna, Występa 

Zalezianka, podstawowych znaków drogowych brakuje. 

Do Wójta – droga powiatowa we władaniu gminy w kierunku Adamowa, jest gorsza od 

Galerówki,  jeszcze trochę a będzie nieprzejezdna. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – mam propozycję,  żeby podziękować Urzędowi 

Marszałkowskiemu za przyznanie 4 mln zł dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków i 

rozważyć czy może Rada Gminy zdecyduje  te pieniądze przeznaczyć na drogi. Wtedy ja 

chętnie podejmę prace na drogach.  Jeśli nie mamy środków to nie możemy wykonywać 

inwestycji. 

Radny Chaba – na drogi lokalne gminne przeznacza się miliardy, gdzie są te pieniądze czy 

starostwo się stara o nie, czy nas okłamuje. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – droga Podzagnańszcze jest dofinansowana właśnie z 

tego programu. Niezależnie czy program rządowy czy unijny w każdym jest udział własny. 

Brak środków własnych na ten udział powoduje że szereg gmin nie sięga po środki 

zewnętrzne. 

Sołtys Gozdu p. Halina Starz – przepusty rowu od szkoły zalało posesję Gózd  63b, wszystko 

ma na posesji liście, muł, gałęzie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – to nie idzie z E7, za to odpowiada firma budująca 

boisko gdyż składowała materiały do budowy i to spłynęło, wrócimy do tematu na komisji. 

Sołtys Gozdu p. Halina Starz – zapytała o wiaty w Goździe. 

Radna Cieślik – po niedzieli jesteśmy umówieni z panią Sylwią w sprawie wiat. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 

 

Ad  8 a) 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łączna - debata nad Raportem. 

Przewodnicząca Rady – nie wpłynęło do biura rady żadne zgłoszenie od mieszkańca aby móc 

zabrać głos w sprawie debaty. Teraz proszę o pytania radnych. 

Radny Nyga – raport gdzie jest. 

Przewodnicząca Rady – 30 maja na sesji raport był przedstawiany przez Wójta Gminy i jest 

umieszczony na BIP oraz w biurze. 
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Radny Nyga – zw. z majątkiem gminy droga Siechowicza miało być że jeśli wąski teren to 

miały być wykupy działek. Teraz Wójt odczytał że nie jest w posiadaniu gminy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – pismo dotyczyło wybudowania drogi dojazdowej do 

kilku działek. Rozmawiałem z Panem Siechowiczem najlepiej byłoby przystąpić do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego Jęgrznej i na tym obszarze umieszczenie drogi. 

Uchwalenie planu dawałoby możliwość wykupu gruntów w celu publicznym czyli wykupu 

drogi. Zapis o skarbie państwa że to jest  samoistne władanie,  na chwilę obecną nie mamy 

podstaw do wystąpienia o wykup działek na stworzenie drogi dojazdowej do pól. 

Raport o stanie gminy jest dokumentem nowym. Starałem się aby zostały umieszczone 

wszystkie najważniejsze elementy. Teraz najważniejsza dla nas będzie rozbudowa 

oczyszczalni ścieków. 

Radny Nyga – jak można Wójtowi zaufać jak do zmiany zagospodarowania przestrzennego 

miały być przyjęte dwie miejscowości a będzie tylko Występa.  

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Jęgrzna w minionych latach otrzymała dużo więcej niż 

inne miejscowości,  jest i droga i kanalizacja. Poza tym to Rada Gminy podejmuje decyzję co 

do zasady podjęcia uchwały zmiany planu. Kolejność podań decydowała. 

Radny Nyga – chodzi mi nie o Jęgrzną ale o grunty w Goździe. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – raport przedstawia stan naszej gminy w pigułce. 

Daje obraz stanu finansów,  kondycji gminy,  na poziomie 40 % zadłużenia rzutuje to na 

każdą inwestycję. Wnioski unijne rządowe do których trzeba mieć wkład własny a on nie 

zawsze da się załatwić. Gmina idzie w dobrym kierunku, stawia na rozwój i przez ostatnich 

10 lat dużo się zmieniło. Na więcej nas nie było stać. 

Radny Kałuziński – jak zostałem radnym usłyszałem że te inwestycje co Wójt zaczyna to 

kończy. Szkoda ze inwestycja wozu strażackiego nie jest dokończona 9 miesięcy jest  nie 

wprowadzony. W wyborach samorządowych w zeszłym roku daliśmy mandat zaufania dla 

Wójta.  Uważam, że w tym roku po 8 miesiącach działalności Wójta, wotum zaufania dla 

Pana Wójta należy przyjąć. 

Radny Nyga – odnośnie inwestycji osiedla temat się ciągnie Wójt nie może tego dokończyć 

żeby to powstało. 

Radny Litwiński – wotum zaufania zostało wprowadzone ustawą i dziś  mamy zagłosować 

nad przedstawionym raportem o stanie gminy przedstawionym czytelnie i jasno. Co do pracy 

Wójta ten kto nic nie robi, nic nie zrobi źle. Podnoszę o udzielenie wotum, bo gmina idzie w 

dobrym, rozsądnym kierunku. 

Radny Januchta – dla mnie ważne są rzeczy zapisane w budżecie, starajmy się nie wybiegać 

poza to, co jest zapisane w budżecie. 

Przewodnicząca Rady – zapytała czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w debacie nad wotum 

zaufania dla Pana Wójta. 

Więcej głosów nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  -  wobec tego zamykamy debatę. 

 

Ad  8 b) 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łączna - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna. 

Żadnych pytań 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”. 
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Uchwała  Nr  X/46/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

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

 

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

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – dziękuję za słowa w debacie, za udzielone wotum 

zaufania i  uważam, że najważniejsze jest to co przed nami. 

 

Ad.  9 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego 

programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Żadnych pytań 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  X/47/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna. 

Radna Żaczek – ile nauczycieli w przedszkolach ma obniżony etat. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – w ZSP w Łącznej 6 nauczycieli przedszkola pracuje 

na całym etacie - 25 godz. przewidziane. W Goździe 1 nauczyciel 23 godz. jeden 22 godz.       

i jeden 24 godz. uchwalone pensum sprawi że nauczyciele będą niepełno zatrudnieni. 

Przedszkole w Łącznej działa 10 godz. a w Goździe 9 godz. 

Radna Żaczek – jak 5 godzin w przedszkolu będzie realizowane z 25 godz. jest religia i inne. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – są 2 grupy przedszkolne w Goździe i  inny 

nauczyciel realizuje te czynności. 

Radny Wykrota – teraz jest 25 godzin a do tej pory ile było. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – tak samo 25 godz. było na oddział w zeszłym roku. 

Radna Żaczek – w przedszkolu w Łącznej jest 25 godz. i realizuje to 1 nauczyciel a dzieci z 

religią mają 26 godz. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek –  dziecko realizuje 26 godz. natomiast nauczyciel 25 

godz. i wszyscy nauczyciele w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej mają pełny etat. 

Sołtys Gozdu p. Halina Starz – ile jest  dzieci w przedszkolu w Łącznej. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – są 4 oddziały maksymalnie po 25 wychowanków.   

Są też oddziały 22 osoby. 

Żadnych innych pytań 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  X/48/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta większością głosów (za – 12, wstrzymało się - 2/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – otrzymaliśmy pozytywną opinię Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty,  po dokonaniu analizy treści uchwały. 

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  X/49/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

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

 

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

 

Ad.  9 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Przewodnicząca Rady – projekt uchwały był omawiany wczoraj na komisjach. Również 

wczoraj zostały zgłoszone osoby kandydaci do pracy w tym Zespole. Zgłoszono następujące 

kandydatury: 

1/ Chmiela Magdalena 

2/ Kopytek Mirosław  

3/ Nyga Mirosław  

4/ Wykrota Edmund 

Czy państwo chcieliby jeszcze zgłosić jakąś kandydaturę do tego Zespołu. 

Radny Tomasz Janik -  zgłosił Panią Annę Wiech z Rady Sołeckiej Zalezianki, która 

chciałaby pracować w Zespole. 

Przewodnicząca Rady  -  zapytała czy Pani Anna Wiech, obecna na sali obrad, wyraża zgodę 

na  kandydowanie do Zespołu . 

Pani Anna Wiech  -  wyraziła zgodę. 

Radny Nyga  - zapytał Panią Wiech , czy Pani kandyduje  bo jak tak , to nie może Pani być w 

Zespole ds. opiniowania kandydatów na ławników. 

Innych pytań do uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie nazwisk 5  kandydatów do Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników  tj:  

1/ Chmiela Magdalena 

2/ Kopytek Mirosław  

3/ Nyga Mirosław  
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4/ Wiech  Anna 

5/ Wykrota Edmund 

Kandydatury przegłosowano  jawnie imiennie  ( za 14/14 ) 

 

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  X/50/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za- 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do 

Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. 

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  X/51/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za- 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019. 

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  X/52/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie (za - 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 g) 

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”. 
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Uchwała  Nr  X/53/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za - 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 h) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna                       

na lata 2019-2027. 

Żadnych uwag 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  X/54/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za - 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad.  9 i) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Żadnych uwag do sprawozdania 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  X/55/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za - 14/14 obecnych) 

 

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

 

Ad  10 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Łączna za 2018 rok. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – odczytała opinię  II Składu Orzekającego RIO w 

Kielcach, w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Łączna za 2018 rok.  Opinia była pozytywna. 

 

Ad  10 b) 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – przedstawiła informację o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego.  Radni otrzymali tę informacje razem ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu. Informacja ta zawiera informacje o majątku i jego zmianach jakie 

nastąpiły na przełomie roku.  Odnotowano przyrost wartości środków  trwałych o kwotę 18 

809 629,29 w stosunku do roku ubiegłego. 
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Ad  10 c) 

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta –  odczytał wniosek w całości 

wraz z uzasadnieniem. 

 

Ad  10 d) 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej; 

Przewodnicząca Rady – odczytała opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Łączna .  Opinia była pozytywna.  

 

Ad  10 e) 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Radny Januchta – będąc drugi raz w kadencji w Komisji Rewizyjnej chciałbym podziękować 

Pani Skarbnik za wyczerpujące informacje, za idealną współpracę  i udostępnienie wszystkich 

dokumentów do kontroli. 

Innych głosów nie zgłoszono. 

 

Ad  10 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

Żadnych uwag do projektu 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  X/56/2019 

Rady Gminy Łączna  z dn. 27 czerwca 2019r. 

została podjęta jednogłośnie  (za - 14/14 obecnych) 

 

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

Przewodnicząca Rady  -  pogratulowała Wójtowi Gminy  za uzyskane jednogłośnie 

absolutorium. 

Wójt Gminy  -  serdecznie podziękował Radzie Gminy. 

 

Ad.  11. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019r. 

Przewodnicząca Rady  - do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag, wobec tego proszę o 

przegłosowanie protokołu z dnia 30 maja 2019r. 

Radny Kałuziński i radna Żaczek nie brali udziału w głosowaniu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (za 12 radnych/12 ) 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019r. 

Przewodnicząca Rady -  do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag wobec tego proszę o 

przegłosowanie protokołu z  dnia 06 czerwca 2019r. 

Radna Żaczek nie brała udziału w głosowaniu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  (za- 13 radnych/13 ) 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.  12. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział  i zamknęła X–e posiedzenie Rady Gminy Łączna w kadencji 2018-

2023. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Protokół sporządziła        Monika Pająk 

 

           Magdalena Chmiela 
 

 


