
Protokół Nr XVI/2020 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 29 stycznia 2020r. 
 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b 

Czas trwania obrad   –  godz.  9,00  - 11,45 

 

Ad  1. 

Dnia 29 stycznia  2020r. odbyło się  XVI-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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Marek Walkowicz 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz 

- Nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Iwona Świszczorowska 

- p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda 

- sołtysi Gminy Łączna 

- mieszkańcy gminy 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 100 % obecnego składu  

Rady Gminy. Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

Wszyscy radni byli obecni. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

Radną Halinę Cieślik,  która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Porządek obrad stał się obowiązujący. 

 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad.      

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych gminy z działalności  

w 2019 roku 

a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej 

b) Zespołu Szkół w Goździe 

c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej 

d) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 

e) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 
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5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2019 roku. 

a) Komisji Rewizyjnej 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

c) Komisji Finansowo-Gospodarczej 

d) Komisji Społecznej 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

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

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

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

10. Pytania, wnioski, interpelacje. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach:   

a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2020 rok 

b) dotycząca zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Łączna, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu działania 

poszczególnych komisji 

c) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2020 rok 

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łączna 

e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2020-2028 

f) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2020 rok 

13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2019r. 

14. Zakończenie obrad.                                                                                    

 

Ad  4 a) 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej w 2019 roku w 

zastępstwie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej p. Macieja Mądzika 

przedstawiła Nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Iwona Świszczorowska. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  4 b) 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe w 2019 roku przedstawiła Dyrektor 

Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  4 c) 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2019 roku 

przedstawiła Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Wykrota – zgłosił pytanie o zasiłek okresowy m.in. dla osób bezrobotnych, ile jest 

takich osób bezrobotnych i w jakiej wysokości jest zasiłek. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – odpowiedziała, ok. 30 rodzin. Wysokość zasiłku 

jest uzależniona od kryterium, jest to 100 zł, 300 zł jest też 800 zł. dla rodziny. 

Radny Wykrota – GOPS prowadzi dożywianie dzieci w szkołach, ze sprawozdań Dyrektorów 

wynika że jest to dużo osób, czy żeby uzyskać takie dożywianie do kryterium wlicza się  

500 +. 
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Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – odpowiedziała, 500 + ustawowo nie wlicza się 

do dochodu. 

Radny Wykrota – 10 osób starszych w DPS na to koszt ponad 200 tys. zł. Jakie kryteria musi 

spełniać osoba, żeby można było jej dofinansowywać przez gminę pobyt w DPS-ie. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – my umieszczamy osoby samotne bez osób 

zobowiązanych do alimentacji. Jeżeli osoba jest umieszczona postanowieniem sądu wtedy 

musimy dopłacać. Dochód rodziny, która jest zobowiązana do alimentacji nie może 

przekroczyć 300 %. Czyli 2 tys. zł na osobę w rodzinie nie może być niższy dochód. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad  4 d) 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w 2019 roku 

przedstawił Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Januchta – zapytał, na czym polegała forma kontroli hydrantów przeciwpożarowych. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – osobiście przejeżdżamy i sprawdzamy, te które będą 

niesprawne będziemy naprawiać, np. wymieniać elementy czy plastikowe zatyczki. 

Radny Januchta – widzę dużo hydrantów bez zatyczek, które są zardzewiałe, nie wierzę że 

one są sprawne. 

Radny Mendak – zapytał czy hydranty nie powinny mieć rocznych przeglądów. Nie powinno 

być  z nimi problemów jeśli co roku są sprawdzane. 

Radny Litwiński – w zakresie obowiązków ZGK jest utrzymanie sieci hydrantowej tak żeby 

były sprawne. 

Radny Chaba – zwrócił się do Kierownika ZGK, jak dużo jest odbiorców ryczałtowych na 

terenie gminy. Co pan robi żeby zmniejszyć ilość tych osób. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – tu gdzie wymieniamy licznik to namawiamy ludzi 

żeby przeszli z ryczałtu. Udzielę informacji ile jest takich osób na kolejnej sesji.  

Umowa wiąże te osoby i dopóki jest ona korzystniejsza nie chcą rezygnować z ryczałtu. 

Radna Żaczek – nie można nikogo zmusić, a mieszkańcy nie chcą zmieniać umowy. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – jeśli jest jakaś awaria to ja mogę zareagować i 

reaguję. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad  4 e) 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2019 roku 

przedstawiła pełniąca obowiązki Dyrektor GBP p. Beata Kołda. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy. 
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Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 

 

Ad  5 a) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku przedstawił Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  5 b) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku przedstawił 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

  

Ad  5 c) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej w 2019 roku przedstawił 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

 

Ad  5 d) 

Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w 2019 roku przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono.  

 

Ad  6. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.  7 i 8. 

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

wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

Sprawozdanie od dnia 18 grudnia 2019r. do dnia 29 stycznia 2020r. przedstawił  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. I tak: 

 

I. Uczestniczyłem : 

18 grudnia – w wigilii w Przedszkolu w Łącznej, 

19 grudnia  – w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach, 

20 grudnia – w spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku, 

                    - w odbiorze przebudowy drogi powiatowej w Klonowie, 

6 stycznia – w orszaku Trzech Króli organizowanym w gminie, 

7 stycznia – w otwarciu linii MPK nr 12 do Klonowa, 

8 stycznia - w posiedzeniu Komisji Społecznej, 
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9 stycznia - w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Zajęciowych „Tęcza” przy 

ulicy Równoległej w Skarżysku – Kamiennej,  w przekazaniu samochodu IVECO dla 

niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia, Rada Gminy zadysponowała pomoc 

finansową do zakupu tego samochodu w wysokości 5 tys. zł. 

13 stycznia – w spotkaniu na Politechnice Świętokrzyskiej  w sprawie konkursu dot. 

koncepcji zagospodarowania placu przed Biblioteką,  

14 stycznia – w konferencji zorganizowanej w Parku Technologicznym w sprawie obsługi i 

współpracy z inwestorem,  

15 stycznia - w posiedzeniu wójtów gmin należących do LGD Wokół Łysej Góry 

poświęconym rozdysponowaniu środków na działania w 2020 roku. 

Kończy się kadencja przedstawicieli gmin LGD wokół Łysej Góry, potrzebny jest jeden 

kandydat do Zarządu LGD i dwóch kandydatów do Rady LGD. Obowiązujące zasady to nie 

może to być osoba związana z sektorem publicznym, czyli nie mogą być radni, sołtysi, 

nauczyciele, pracownicy jednostek podległych Urzędom Gmin tylko osoby prywatne, 

prowadzące działalność.  Jeśli ktoś ma kandydatury proszę zgłaszać, musimy przygotować 

rekomendacje. Ważne żeby były to osoby czasowe i zmotoryzowane.  

Mamy końcówkę okresu programowania ale jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Wójtowie, Burmistrzowie ustalili że z tych środków które będą w dyspozycjo LGD 

będzie kwota około 150 tys. zł. na gminę. Warto aby sięgnąć po te środki. Granty w 100 % 

dofinansowywane. Jeśli w tym tygodniu, początku przyszłego nie zgłosicie kandydatur to ja 

wystawię. 

                   - w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy, 

19 stycznia – w VII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łącznej, w którym wystąpiło  

25 uczestników, 

23 stycznia – w spotkaniu z Sołtys Klonowa w sprawie perspektyw i możliwości kontynuacji 

przebudowy środkowego odcinka drogi powiatowej do Klonowa,  

24 stycznia – w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami Osełkowa , 

27 stycznia – w Urzędzie Marszałkowskim, w spotkaniu z p. Dorotą Kostrzewską w sprawie 

rozliczenia projektu „ Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty 

kulturalnej na terenie gminy Łączna” , 

                     - w połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy. 

  

II. Wydałem zarządzenia : 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2019 rok, 

- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika GOPS. 

Ze względów organizacyjnych Ośrodka konkurs ten unieważniono w dniu 14 stycznia br. 

- w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych na terenie gminy Łączna w 2020 roku, 

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań Gminy z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku,  

- w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół na terenie 

Gminy Łączna, 

- w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łączna 

 w 2020 roku, 

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Łącznej.  W dniu 22 stycznia br. w/w obowiązki powierzyłem pracownikowi Biblioteki p. 

Beacie Kołda, na okres do 31 sierpnia 2020r. 
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W ślad za rezygnacją z mandatu radnego przez p. P. Kałuzińskiego w dniu 15 stycznia br. 

Wojewoda Świętokrzyski Zarządzeniem nr 7/2020 w sprawie wyborów uzupełniających do 

Rady Gminy Łączna w okręgu wyborczym nr 8 wyznaczył termin wyborów na 22 marca 

2020 roku. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 27 stycznia br. minął termin 

zawiadomienia komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. W wyznaczonym 

terminie zarejestrowano tylko jeden  komitet wyborczy wyborców „Łączna 2020”. 

Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w  Łącznej list kandydatów na radnego odbywać się 

będzie w dniach 11 – 16 lutego br. 

 

W dniach 23 – 24 stycznia br. rozpoczęło się wydawanie paczek żywnościowych wszystkim 

osobom, które odebrały nowe skierowania z naszego GOPS. Chciałbym podziękować 

wszystkim osobom, które pomagają przy rozdzielaniu paczek żywnościowych. Jest to pomoc 

z dobrego serca. Mam nadzieję że będziemy kontynuować ten program. 

W dniu 27 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs ofert na : 

„Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku poprzez 

organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o 

zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”. 

            W postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta: Uczniowsko - Ludowego 

Klubu Sportowego Łączna , która zdobyła 38,00 pkt. 

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisała z 

Uczniowsko-Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację  

w wysokości 35 tys. zł. 

  

Ponadto, z początkiem 2020 roku Gmina podpisała umowy na : 

- usługi weterynaryjne z Gabinetem lek. wet. P. Jerzego Zajączkowskiego  

w Skarżysku Kam. 

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt ze spółką „Jasta” z Piotrkowa Tryb. 

- na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na 

terenie gminy Łączna z Gabinetem Weterynaryjnym MED.WET z Kielc, 

- konserwację oświetlenia drogowego z firmą ELDEKO ze Staszowa. 

  

Z bieżących wniosków: 

Zlecono wykonanie dwóch wiat przystankowych: 

- w Starej Występie, 

- w Goździe k. pizzerii Angelina, 

Termin wykonania i montażu wiat do końca lutego br. jeżeli pozwolą na to warunki 

atmosferyczne. 

Zlecono również naprawę barier sprężystych w Łącznej na skrzyżowaniu z drogą od Urzędu 

Gminy. 

Skosztorysowano projekt i naprawę oświetlenia nad przejściem dla pieszych w Łącznej na 

kwotę brutto 36 tys. zł . Dokumenty do wglądu u p. S. Jaworskiej. 

 

Ad.  9. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński – posiedzenie 

komisji odbyło się 15.01.2020r. główną tematyką była analiza projektu budżetu na 2020 rok 

oraz sprawy różne. W czasie dyskusji został wypracowany wniosek aby budżet został przyjęty 

w przedstawionej formie. 
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Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek –  dnia 8.01.2020r. odbyła się 

Komisja Społeczna, której tematyką były obchody 25-lecia Gminy Łączna. Wnioski: 

1/ 7 sierpnia 2020r. termin uroczystej sesji Rady Gminy w ramach obchodów 25-lecia Gminy 

Łączna 

2/ 8 sierpnia 2020r. termin dożynek wraz z festynem z okazji 25-lecia gminy 

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 okresie między sesjami nie 

było posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad  10 i 11. 

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

Przewodnicząca Rady – odczytała pisma, które wpłynęły do Biura Rady: 

1/ z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego Pawła 

Kałuzińskiego 

2/ z Prokuratury Rejonowej skarga na uchwałę Nr XXII/108/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 

25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łączna. Pismo zostało skierowane do Pana Mecenasa. Proszę o zabranie głosu w tej 

sprawie. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – udzieliłem odpowiedzi na tą skargę z wnioskiem o jej 

oddalenie. W tych skargach są absurdy. Np. w załączniku do uchwały była mowa o usuwaniu 

błota i śniegu z ulicy, Rada Gminy dodała usuwanie śliskości jezdni i to m.in. było zarzutem 

skargi. Analizując jest to nieracjonalne dlatego mój wniosek o oddalenie skargi. 

Radny Nyga – prośba o wykonanie migającego oświetlenia przejścia dla pieszych na 

siódemce przy skręcie do gminy. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – koszt remontu oświetlenia 

wspomniany przez Wójta w sprawozdaniu to 36 tys. zł. Jeśli chodzi o jakieś inne wykonanie 

np. pulsujące to jest na tej samej zasadzie. Przedstawimy Radzie koszt montażu oświetlenia, 

ewentualnie świateł pulsacyjnych. 

Radny Wisowaty – zwrócił się do Wójta z pytaniem odnośnie kandydatów do LGD, czy są 

przewidziane diety, ewentualne zwrot kosztów podróży.  

Zwrócił się do Sekretarza, jakie są średnie wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach 

awansu nauczycieli.  

Proszę również aby podjąć z Dyrektorem w Łącznej temat oświetlenia hali gimnastycznej. 

Dziękuję za wymianę lamp ale sukcesywnie należy wymieniać kolejne na ledowe, na pewno 

są o wiele oszczędniejsze niż te co są. Użytkowanie hali w okresie zimowym jest długie, 

koszty na pewno się zwrócą. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – dwie lampy, które nie świeciły zastąpiliśmy 

ledowymi. Te lampy dają więcej światła, pozostałe odbiegają teraz od tych wymienionych. 

Koszt wymiany tych dwóch lamp to 1 600 zł. Jeśli skończy się okres ferii przeliczymy ile 

jeszcze zostało starych lamp i będziemy sukcesywnie wymieniać. 

Odczytał średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Kwoty średnie są ustawowo przesuwane po każdych podwyżkach. W zeszłym 

roku były dwie podwyżki. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – członkowie Rady i Zarządu LGD nie otrzymują 

żadnych diet ani zwrotu kosztów podróży, jest to działalność charytatywna.  

Radny Chaba – zapytał dlaczego nie ma Dyrektor Szkoły w Zaleziance, szkoła otrzymuje 

dotacje z gminy i radni powinni wiedzieć jakie szkoła ma problemy i osiągnięcia. Dziękuję 

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszuli Wilkosz za uporządkowanie i zajęcie się 
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pomnikiem powstańca styczniowego przed świętem zmarłych i w rocznicę powstania 

styczniowego. Dziękuję również Dyrekcji Szkoły w Łącznej i Pani Joli Żaczek za to, że  

18 stycznia br. szkoła również złożyła pod pomnikiem kwiaty i zapaliła znicze. 

Radna Żaczek – dziękuję Urzędowi Gminy za zaangażowanie się, pomoc i uczestnictwo w 

Orszaku Trzech Króli i przeglądzie kolęd oraz Gminnej Bibliotece Publicznej za pomoc 

finansową w organizacji tych dwóch imprez. 

Radny Mendak – podziękował w imieniu mieszkańców za środki na uruchomienie linii Nr 12 

w Klonowie, mieszkańcy są zadowoleni. 

Radny Wykrota – zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego, odbiorcy śmieci nie 

zostawiają ludziom worków, głównie czarnych.  

Jest to okres sprawozdawczy, gdzie Dyrektorzy składają sprawozdania, dlaczego nie ma 

szkoły w Zaleziance. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – Przewodnicząca Komisji Społecznej poświęca 

komisję na sprawozdania m.in. NZOZ, TPD, Stowarzyszenia Zalezianka. Jeśli taka będzie 

wola radnych to Biuro Rady poszerzy zakres osób zaproszonych, natomiast od 

Przewodniczącej Rady zależy ustalenie porządku obrad sesji i listy zaproszonych gości. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.  12 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2020 rok. 

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  XVI/83/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 14/14 radnych) 

 

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

 

Ad.  12 b) 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Gminy Łączna, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu działania 

poszczególnych komisji. 

Radny Wykrota – zapytał, czy możemy robić przejścia w komisjach. Chciałbym przejść do 

Komisji Finansowo-Gospodarczej z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Nyga – ja chciałbym przejść do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady – teraz jesteśmy przy uchwale, zmiana uchwały podyktowana jest 

rezygnacją z mandatu radnego tak jak w uzasadnieniu. 

Proszę nanieść poprawę w § 4 „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 

obowiązującą od 2 stycznia 2020 roku.” W uzasadnieniu również proszę nanieść zmianę w 

dacie z 1 stycznia na 2 styczeń 2020r. 

Radny Wykrota – tą uchwałę będziemy powtarzać po wyborze nowego radnego, wtedy 

przystąpimy z moim wnioskiem dotyczącym zmiany członkostwa w komisji. 

Więcej uwag 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  XVI/84/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 13, przeciw – 1/14 radnych) 

 

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

 

Ad.  12 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Łączna na 2020 rok. 

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  XVI/85/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 14/14 radnych) 

 

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

 

Ad.  12 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łączna. 

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  XVI/86/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 14/14 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  12 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata  

2020-2028. 

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  XVI/87/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 14/14 radnych) 

 

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

 

Ad.  12 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2020 rok. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – przedstawiła opinię RIO odnośnie projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2020 rok. Opinia jest pozytywna. 

Proszę nanieść poprawkę: 

„§ 9 pkt 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 508 000 zł, w tym: 

2.1. kredyty 508 000 zł.” 

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  XVI/88/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 29 stycznia 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 13, przeciw – 1/14 radnych) 

 

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

 

Ad.  13. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2019r. 

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

o przegłosowanie protokołu z dnia 18 grudnia 2019r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie (za – 14/14 radnych) 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  14. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział zamknęła XVI–e posiedzenie Rady Gminy Łączna w kadencji  

2018-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           Protokół sporządziła         

                               Monika Pająk 

           Magdalena Chmiela  


