
Protokół Nr XIX/2020 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 dnia 24 czerwca 2020r. 
 

Miejsce posiedzenia  –  sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej, 

Kamionki 63. 

Czas trwania obrad   –  godz. 12,00  - 15,30 

 

Ad  1. 

Dnia 24 czerwca 2020r. odbyło się  XIX-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 Łączna p. Mirosław Kopytek 

- Skarbnik Gminy Łączna p. Alicja Miernik 

- Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska 

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz 

- Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka 

- Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Rafał Pakuła 

- sołtysi Gminy Łączna 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

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

stanowiło 93 % ustawowego składu Rady Gminy.  

Radny Mirosław Nyga spóźnił się co zostało odnotowane w protokole. 

Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

Radnego Tadeusza Ledwójcika,  który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

Radny Mirosław Nyga wszedł na salę obrad. Odtąd w obradach uczestniczyło 15 radnych. 

 

Ad  3. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zgłosił wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, 

zdjęcie z porządku obrad punktu  10 e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna 

od dnia 05.09.2020r  do dnia 04.09.2021r. i wprowadzenie w to miejsce punktu  

10 e) podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków 

komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych. 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku Pana Wójta o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 10 e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 

05.09.2020r  do dnia 04.09.2021r. 

Za – 14/14 obecnych radnych (radny Mirosław Nyga nieobecny podczas głosowania) 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku Pana Wójta o wprowadzenie do 

porządku obrad punktu 10 e) podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek 

opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie porządku obrad w całości z 

wprowadzonymi zmianami. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach stał się obowiązujący. 

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. 

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

7. Pytania, wnioski, interpelacje. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łączna 

a) debata nad Raportem 

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

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 

2020 - 2023”  

b) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2021-2025 

c) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 

2020/2021  
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e) dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla 

przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

f) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 

g) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości 

i) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Gózd gmina Łączna 

j) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Zalezianka gmina Łączna 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 398/5 

położonej w gminie Łączna 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 398/6 

położonej w gminie Łączna 

m) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w 

obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy Łączna 

n) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w 

obrębie Czerwona Górka  stanowiących własność Gminy Łączna 

o) zmian budżetu Gminy Łączna na 2020 rok 

p) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2020-2028 

q) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

 

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

wykonania budżetu za 2019 rok 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Łączna za 2019 rok 

b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

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

tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

e) dyskusja 

f) głosowanie uchwały 

 

12.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 2 kwietnia 2020r. 

13.  Zakończenie obrad. 
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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 dnia 2 kwietnia 2020r. do dnia 24 czerwca 2020r. przedstawił  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. I tak: 

I. Uczestniczyłem : 

11 maja – w spotkaniu z projektantem Karolem Skuza w sprawie zmian studium kierunków 

uwarunkowań i zmiany planu miejscowego w Zaleziance pod kątem farm fotowoltaicznych,    

               - w spotkaniu z Państwem Tokarczyk i Ziomkiewicz w sprawie  

                 sprzedaży działki w Kamionkach, 

1 czerwca –  w spotkaniu z sołtys wsi Wystepa w sprawie budowy drogi Występa-Adamów,   

2 czerwca – w podpisaniu aktu notarialnego w porozumieniu z Miastem i Gminą Suchedniów 

na przekazanie działki nr ew. 95 w Zaleziance. W tym dniu nabyliśmy prawo własności do 

nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły. 

14 czerwca – w zebraniu wiejskim w Belnie w sprawie dalszego kursowania  

                       autobusów linii 202 z Kielc do Łącznej,    

23 czerwca – w spotkaniu z p. Michałem Wzorkiem przedstawicielem Wód Polskich, 

24 czerwca – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim w sprawie kontynuacji  

                       inwestycji drogowej odcinka powiatowego Występa – Psary. 

Na zaproszenie Starosty Skarżyskiego brałem udział w spotkaniu m.in. z Burmistrzem 

Bodzentyna w sprawie inwestycji drogi w kierunku Psar, odcinek za przejazdem kolejowym 

kończący w Psarach, który prowadzi również do Klonowa. Starosta wyraził wolę złożenia 

wniosku do Wojewody żeby z powodziówek otrzymać dofinansowanie na realizację tej drogi. 

Burmistrz Bodzentyna deklaruje 50 % udział w inwestycji. Starostwo Powiatowe chce 

przygotować projekt realizacji, zapytano mnie czy gmina Łączna jest w stanie wziąć udział w 

tej realizacji. Znam państwa opinię w tej materii ale będę apelował żeby nie mówić nie. 

Każda inwestycja drogowa jest ważna. Droga może być w przyszłości atrakcyjna i 

interesująca dla mieszkańców regionu. Będę prosił o to aby symbolicznie w wysokości 50 tys. 

zł. uczestniczyli w tej realizacji. Będzie to przejaw samorządowej solidarności.  

 

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2020 rok, 

- w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich 

rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

szkoły, 

- w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań  związanych z 

przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, 

- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna. 

 

Wójt Gminy poruszył kwestię dotyczącą realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków.  

Trwa spór między gminą, a trzema rodzinami z Kamionek które złożyły protest do 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Otrzymałem zawiadomienie o wyznaczeniu 

nowego, kolejnego już, terminu sprawy na 31.07.2020r. Od ubiegłego roku te terminy są 

przesuwane. Podejmowałem rozmowy z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, 

otrzymaliśmy informację że sprawa drgnęła. Jaki będzie skutek będę informował. Od tego 

zależy przyszłość i dalsza realizacja kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia teraz pracuje na 

najwyższych obrotach. 
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W dniu 10 czerwca br. został podany do wglądu publicznego wykaz działek przeznaczonych 

do sprzedaży w Klonowie i Zaleziance. 

W dniu 15 czerwca 2020r. zostało opublikowane obwieszczenie Wójta w sprawie zmiany Nr 

4  fragmentu obrębu w Góździe. 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„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” 

złożono 3 oferty: 

1. REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim  

1 294 718,04 zł / 4 szt. pojazdów /3 akcje 

2. ZTiUA Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko-Kamienna  

954 992,70 zł / 4 szt. pojazdów / 3 akcje 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta 

Jęgrzna 24, 26-140 Łączna  

861 440,62 zł / 4 szt. pojazdów / 3 akcje 

Postępowanie w toku. Poprzednie 2 postępowania zostały unieważnione ze względów 

finansowych. Po dzisiejszej sesji wyłoniony zostanie wykonawca i wyznaczony zostanie 

termin podpisania umowy, która zgodnie ze specyfikacją obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 

2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.  

 

W dniu 2 kwietnia Gmina Łączna złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. Miesiąc później szkoły otrzymały 17 laptopów z oprogramowaniem, zewnętrznym 

napędem DVD i zestawem słuchawkowym na łączną kwotę 53.790,72 zł. Następnie w drugiej 

edycji projektu Zdalna Szkoła+, w dniu 10 czerwca ponownie Gmina przekazała szkołom 17 

identycznych zestawów komputerowych na łączną kwotę 53.770,07 zł. 

Podsumowując, w ramach obu projektów przekazano : 

- do SP w Łącznej  24 zestawy 

- do SP w Goździe     8 zestawów 

- do SP Zaleziance  2 zestawy 

  

Ponadto: 

w dniu 10 czerwca br. złożono wniosek pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łącznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach  w ramach priorytetu B.II.3. Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i 

ekologicznego, typ zadania Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 

zakresie ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego.  

W ramach wniosku zaplanowano zakup: aparatu powietrznego nadciśnieniowego, butli do 

aparatu powietrznego, maski do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem oraz pompy do 

wody zanieczyszczonej z kompletem węży.  

Wnioskowana kwota 19 300,00 zł, dofinansowanie 100%. 

  

W dniu 15 czerwca br. w ramach środków własnych podpisałem dwie umowy o pracę dla 

robotników gospodarczych na czas określony tj. do 31 sierpnia 2020r.  w celu realizacji 

podstawowych robót porządkowych na terenie Gminy Łączna. 

Ich zakresem robót kieruje pracownik wydz. technicznego p. Sylwia Jaworska, z którą należy 

się kontaktować w konkretnych sprawach interwencyjnych. 
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Ad. 6. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – w dniu 9 czerwca br. odbyło się 

posiedzenie Komisji Społecznej, wypracowany wniosek dotyczył  akceptacji projektu umowy 

przedłużenia dzierżawy NZOZ i przekazanie umowy do dalszej pracy między Panem 

Wójtem, a Doktorem Ligowskim.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński – w okresie 

między sesjami odbyło się jedno posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej 29 kwietnia 

2020r. Komisja wypracowała wnioski: 

1/  wniosek o  dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł Komendy Powiatowej Policji na zakup 

pojazdów służbowych. ( za – 6/9 członków komisji ) 

2/  wniosek za sprzedażą działki nr.  28/2  obręb Gózd  będącej w zasobach gminy 

(przegłosowany jednogłośnie   8/8 członków komisji) 

3/  wniosek o utrzymanie stanowiska Wójta Gmina że Rada Gminy nie zrobiła nic 

niezgodnego z prawem podejmując uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 

25 lipca 2016r. w sprawie zmiany mpzp obrębu nr 4 Klonów  ( za - 7/8 członków komisji ) 

Proszę o przegłosowanie wniosku przez Radę Gminy. 

4/  wniosek o sprzedaż działki pod byłym sklepem w Klonowie nie został przegłosowany ( za 

– 0, przeciw – 7/8 członków komisji ) 

Proszę o przegłosowanie wniosku przez Radę Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku z Komisji Finansowo-

Gospodarczej o utrzymanie stanowiska Wójta Gmina że Rada Gminy nie zrobiła nic 

niezgodnego z prawem podejmując uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 

25 lipca 2016r. w sprawie zmiany mpzp obrębu nr 4 Klonów   

Za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/15 radnych. 

Wniosek został podjęty większością głosów. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku z Komisji Finansowo-

Gospodarczej o niewyrażenie zgody na sprzedaż działki pod byłym sklepem w Klonowie. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:  2 kwietnia 2020r. 

oraz 23 czerwca 2020r.   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił tematykę posiedzenia 

komisji w dniu 2 kwietnia 2020r.: Rozpatrzenie Stanowiska Forum Gospodarczego 

Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zmiany przepisów prawa w związku z 

zaistniałym stanem epidemicznym na terenie kraju. 

Wnioski: Uchwała Nr 1/2020 z dn. 2 kwietnia 2020r.     

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem 

i poprosił Przewodniczącą Rady o przegłosowanie wniosku z Komisji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił tematykę posiedzenia 

komisji w dniu 23 czerwca 2020r.: Rozpatrzenie petycji z dnia 17.06.2020r.  mieszkańców 

sołectwa Występa i Gózd w sprawie cofnięcia zezwolenia na działalność strzelnicy 

usytuowanej na terenie obrębu gruntów wsi Gózd. 

Wnioski: Uchwała Nr 2/2020 z dn. 23 czerwca 2020r. 
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem 

i poprosił Przewodniczącą Rady o przegłosowanie wniosku z Komisji. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku w formie uchwały Nr 1/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie opinii dotyczącej 

rozpatrzenia petycji Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 

2020r. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku w formie uchwały Nr 2/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie opinii dotyczącej 

rozpatrzenia petycji z dnia 17.06.2020r. mieszkańców sołectwa Występa i Gózd w sprawie 

cofnięcia zezwolenia na działalność strzelnicy usytuowanej na terenie obrębu gruntów wsi 

Gózd. 

Za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/15 radnych. 

Wniosek został podjęty większością głosów. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – Komisja Rewizyjna miała swoje 

posiedzenie 25 maja 2020r., była to kontrola Urzędu Gminy. 

Tematyka: 

1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2019 rok i zapoznanie się z opinią RIO o 

wykonaniu budżetu za 2019 rok 

2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium do Rady Gminy wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek ten wraz z uzasadnieniem będzie odczytany w późniejszej części sesji stosownie do 

porządku obrad. 

 

Ad 7 i 8. 

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

Przewodnicząca Rady – między sesjami do Rady Gminy wpłynęło kilka pism, natomiast 

większość z tych pism została już rozpatrzona m.in. na komisjach połączonych.  

Wpłynęła skarga z Prokuratury Rejonowej na uchwałę Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna 

z dn. 28 grudnia 2011r.  w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla 

przewoźników, oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – zabrał głos, odpowiedź na pismo została wysłana, 

wniosłem o oddalenie tej skargi. 

Przewodnicząca Rady – kolejne pisma, które wpłynęły: 

1/ ZTM Kielce w sprawie kursowania autobusu nr 12. Sprawa została załatwiona pozytywnie. 

2/ Komenda Powiatowej Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego. 

3/ Pisma mieszkańców gminy w sprawie budowy drogi dojazdowej w miejscowości 

Podzagnańszcze. 

4/ Petycja mieszkańców sołectwa Gózd i Wystepa w sprawie strzelnicy. 

Radny Nyga – zwrócił się do Wójta Gminy, czy Gmina Łączna jest bogata, że nie występuje 

o większe pieniądze tylko takie niskie kwoty tj. 14 tys. zł. Powiat Skarżyski dostał z Urzędu 

Marszałkowskiego środki na walkę z koronawirusem i rozdysponował pieniądze na 5 gmin. 

Gmina Łączna wystąpiła o 14 tys. zł. Oszczędności są kosztem mieszkańców, podnoszone są 

ścieki, woda. Powiat wydał 2 razy więcej środków na usuwanie azbestu niż wystąpiła gmina. 
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Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – rokrocznie występujemy tam gdzie akurat jest 

możliwość uzyskania nawet najmniejszego dofinansowania. Jeśli chodzi o azbest, powiat 

dysponuje kwotą na ochronę środowiska, na sprawy azbestowe w ograniczonej formie.  

W poprzednich latach występowaliśmy o 17-22 tys. zł. Każdy wniosek jest omawiany i 

badany merytorycznie w Starostwie. My piszemy wnioski na te środki, które powiat 

zarezerwował na Gminę Łączna. Wszystkie działania są uwzględnione w sprawozdaniach 

Wójta. W ostatnich dniach pojawił się wniosek z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla strażaków i też wystąpiliśmy. Urząd zawsze 

walczy o środki ale nie wszystkie wnioski są akceptowane pozytywnie. 

Radny Nyga – zapytał, dlaczego inne gminy wystąpiły o 70-80 tys. zł., a Gmina Łączna tylko 

o 14 tys. zł. Czy tak mało potrzebujemy. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – program o którym wspomina radny Nyga związany 

jest z pojawieniem się pandemii. Na szczeblu powiatu były dyskusje związane z lokalizacjami 

w gminach np. lokali na kwarantannę. Nie mamy takich lokali na terenie naszej gminy, 

niedorzecznością byłoby gdybyśmy ubiegali się o dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. 

Wystąpiliśmy o takie środki, które w sposób wystarczający dają nam zabezpieczenie na 

zwalczanie covid-19. Wszędzie tam gdzie pojawia się możliwość sięgnięcia po środki 

zewnętrzne występujemy. 

Radny Wykrota – zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji, proszę zobowiązać 

policjantów aby zwracali uwagę na samochody ciężarowe przejeżdżające przez 

Podzagnańszcze, Zaskale, Zagórze. Jest to tranzyt w stronę Bodzentyna o różnych porach, jest 

to uciążliwe. Są znaki dopuszczające 3,5 tony. 

Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Rafał Pakuła – zapiszę uwagi, dziękuję. 

Radna Siewierska – popieram Radnego Wykrotę, ruch jest codziennie. Zatrzymujemy 

kierowców ale tłumaczą się że mogą jeździć bo mają uprawnienia. Jedynym wyjściem są 

działania i interwencja policji, my nie mamy prawa. Same zdjęcia nic nie dadzą. 

Zwróciła się do Kierownika Wydziału Technicznego o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych o wymianę wieka na studzience w Zagórzu,  na zakręcie Kapkazy po lewej 

stronie. 

Radny Litwiński – zgłosił prośbę do Kierownika Wydziału Technicznego, odcinek Podłazie-

Krzyżka po ulewach jest nieprzejezdny. Coraz dłuższe przestoje pod szlabanami kolejowymi 

powodują że ludzie częściej  jeżdżą przez Krzyżkę. Droga od Gminy Suchedniów została 

poprawiona, a przez naszą nie ma możliwości przejazdu. 

Radny Chaba – w sprawozdaniu Wójta była mowa o spotkaniu z sołtys Występy w sprawie 

drogi Występa-Adamów. Ja od dawna zwracałem się w tej sprawie do Wójta i na komisjach i 

na sesjach. Nawet był pan Wójt osobiście na tej drodze. I zapomina się o niej. 

Zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego, dziękuję za poprawienie zgłaszanego 

przeze mnie znaku. Zgłosił potrzebę usunięcia śmieci z przystanku w kierunku Występa-

Łączna. 

Radny Mendak – zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji, proszę o częstsze, 

weekendowe przyjazdy do Klonowa. W godzinach wieczornych przed szkołą zbierają się 

różne grupy młodzieży starszej. 

Radna Żaczek – dziękuję za barierkę, o którą prosiłam. Prośba aby na bieżąco usuwać trawę 

ponieważ zasłania widok i mało estetycznie wygląda oraz posprzątanie przystanków. Z koszy 

wyjmowane jest na bieżąco ale pod ławeczkami jest różnie.  

Zwróciła się do Komendanta Komisariatu Policji aby policjanci zwracali uwagę i reagowali 

przejeżdżając i widząc osoby siedzące na przystankach o późnych godzinach.  

Musimy zastanowić się co z zalewem, czy kąpielisko będzie otwarte, czy będzie ratownik, 

czy jest dosypany piasek, proszę również o sprzątnięcie tego terenu. 
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Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos na temat kąpieliska, nie 

przygotowywałem w tym roku projektu uchwały dotyczącego kąpieliska jako miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli w związku z obecną sytuacją. W tym roku nie będzie miejsca 

do kąpania ani ratownika. Środki zabezpieczone na ten cel będą niewykorzystane. To środki 

rzędu ok. 30-40 tys. zł. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – na chwilę obecną luzowane są ograniczenia zw. z 

covid-19, natomiast w momencie podejmowania decyzji było to w pełni zaawansowane i stąd 

takie decyzje. Wiąże się to z tym, że pozostają środki do wykorzystania.  

Zwrócił się do radnego Chaby, nie omijam kwestii żadnej drogi. Chcemy naprawić drogę 

Adamów-Występa w takim stopniu jaki się da. Do remontu czeka też odcinek w Stawiku do 

naszych nieruchomości przy zbiorniku Jaśle. Radny Wisowaty sugerował również 

naprawienie drogi do cmentarza. Na bieżących remontach mieliśmy zapisane 30 tys. zł., co za 

te pieniądze można zrobić. Środki niewykorzystane można zagospodarować w tych sektorach 

gdzie istnieje taka potrzeba. Nie ma drogi, którą gmina traktuje gorzej tylko potrzeb jest 

wiele, a środki są jakie są. 

Przewodnicząca Rady – moja sugestia aby niewykorzystane środki na kąpielisko przeznaczyć  

na drogę koło zbiornika Jaśle. 

Radna Żaczek – zabrała głos, również uważam że te środki powinny zostać przekazane na 

drogę Jaśle o którą proszę od wielu lat. W kwestii bezpieczeństwa nad zalewem, na pewno 

ludzie będą tam przyjeżdżać, jeśli coś się stanie to kto ponosi za to odpowiedzialność. Czy 

będą znaki zakazujące kąpieli. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – to jest taka sytuacja jak poza sezonem kąpielowym. 

Gmina jest w posiadaniu znaków „zakaz kąpieli”. Jeśli ktoś złamie taki zakaz egzekwowanie 

należy do  służb porządkowych. Nie ma teraz możliwości zabezpieczenia wizyjnego tego 

terenu, pozostają tylko znaki. 

Radny Nyga – zabrał głos w sprawie drogi Galerówka, droga coraz bardziej się niszczy. Żeby 

starać się o dofinansowanie ze środków unijnych na remont tej drogi musimy być 

właścicielami nie zarządcą. Czy coś się w tej kwestii zmieniło od ostatnich rozmów. 

Przydałby się tam chodnik i oświetlenie.  

Zwrócił się do Kierownika Wydziału Technicznego, na drodze od Jęgrznej do szkoły do 

Gozdu gałęzie wystają na drogę i ciężko przejechać. Proszę również o poprawienie tej drogi i 

usunięcie ubytku jak i ubytku od drugiej strony. 

Zwrócił się do Kierowniczki GOPS, w Jęgrznej mieszkają państwo którzy nie mają wody, 

tam ciężko dojść czy dojechać. Czy tych ludzi Ośrodek może jakoś zabezpieczyć albo 

umieścić w DPS. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – zwrócił się do radnego Nygi, 

zarzuca pan Urzędowi brak działań ale proszę spojrzeć na Pana działalność Radzie. Jest pan 

przeciwko budżetowi gminy, bądź się Pan wstrzymuje, bądź wychodzi w czasie głosowania. 

Nie można żądać od Urzędu zrobienia wszystkiego kiedy w chwili podejmowania ważnych 

decyzji pan nie bierze udziału w głosowaniach. Proszę brać czynny udział i też pomagać 

urzędowi. My każdą drogę traktujemy równo i w miarę środków i sił będziemy realizować. 

Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska – zwróciła się do radnego Nygi, rodzina z Jęgrznej 

jest objęta pomocą, usługami, oraz ma zapewnione dostarczanie wody. Przygotowujemy 

dokumenty do Domu Pomocy Społecznej. 

Radny Chaba – zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji, przez Występę z nadmierną 

prędkością 100 km/h przejeżdżają motocykliści. Strach pokazać się na drodze. Radiowóz 

jeździ codziennie ale tylko się przemieszcza, prośba aby się zająć tą sprawą. 

Radny Nyga – zabrał głos zwracając się do Kierownika Wydziału Technicznego, ja zadałem 

pytanie czy gmina zrobiła coś żebyśmy stali się właścicielem drogi Galerówka. 
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Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, na tą chwilę 

regulowane są inne drogi, nie zapomnieliśmy o tym. Jeśli są żądania trzeba podnieść rękę w 

odpowiednim momencie. 

Radny Chaba – popieram Kierownika Wydziału Technicznego, zwrócił się do radnego Nygi, 

powinien pan jako radny zachować szacunek do radnych i do urzędu. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad  9. 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łączna 

a) debata nad Raportem 

Radny Wykrota – zabrał głos i zgłosił kilka uwag: 

1/ w sprawie śmieci, strata w 2019r. to 6 145,54 zł,  zaległości w ściągalności opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2019  to kwota 34 974,89 zł. 

Ściągalność dla mnie jest byle jaka.  

2/ ZGK utrzymanie dróg 80 tys. zł, a zimy nie było. Co za te pieniądze Kierownik zrobił. 

3/ w raporcie znajduje się informacja że od 2017 roku są starania gminy i PGNiG aby 

rozbudować sieć gazową, zaczęli ale niewiele działają.  

4/ sprawa oświaty, szkoła Zalezianka to jest porażka, 30 dzieci w szkole. 

Kierownik ZGK p. Marek Walkowicz – odpowiedział radnemu Wykrocie, nie 

wykorzystaliśmy wszystkich środków. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – część uwag radnego Wykroty była poruszana na 

komisjach połączonych. W kwestii gazu ja wyraźnie wyjaśniałem, że w momencie kiedy 

komplet dokumentów osób zainteresowanych gazem złożyłem do spółki gazownictwa to 

temat jeśli chodzi o urząd został zamknięty. Dalej załatwia Polska Spółka Gazownictwa. 

Mieszkańcy zainteresowani gazem chcieli aby doszło do spotkania z przedstawicielem spółki 

aby uzyskać pewne informacje. Wyszła sytuacja zw. z pandemią i brak było możliwości 

spotkania. Otrzymałem telefonicznie informację, że kiedy będzie już przygotowany wstępny 

projekt opracowania przebiegu linii gazu to wtedy odbędzie się spotkanie.  

Jesteśmy zainteresowani aby do naszych obiektów doprowadzić gaz m.in. do biblioteki. 

Radna Żaczek – dwukrotnie był u mnie projektant, który projektuje linię gazu. W warunkach, 

które otrzymałam jest określone że w przyszłym roku inwestycja ma już być wykonana. 

Myślę, że prace trwają. Nie wiem jak w Goździe. Czy gmina wystąpiła już z wnioskiem aby 

doprowadzony był gaz do szkoły w Łącznej i do wszystkich budynków urzędu. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – kiedy była przygotowywana wstępna informacja 

wskazywaliśmy kilka obiektów m.in. Gminną Bibliotekę Publiczną, Przedszkole. Na chwilę 

obecną nie składamy wystąpienia o przyłączenie GBP bo mamy kotłownię ogrzewającą 

również blok. Nie wiem czy wspólnota będzie zainteresowana tym. W pierwszej kolejności 

chcemy doprowadzić do budynku biblioteki. 

Radna Żaczek – kilka osób z Kamionek pytało czy będą mieć gaz. Odpowiedziałam, że 

prawdopodobnie do szkoły będzie ciągnięty więc Kamionki będą mogły się podłączyć do tej 

linii. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – każda osoba fizyczna chcąca mieć gaz do ogrzewania 

itp. powinna wystąpić do spółki gazownictwa o warunki. My będziemy chcieli doprowadzić 

gaz do wszystkich naszych obiektów. 

Radna Siewierska – zapytała, czy wnioski na gaz można składać całymi miejscowościami 

bezpośrednio do spółki. W terminie do składania, wniosków było bardzo mało a teraz jest 

zainteresowanie. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – Polska Grupa Gazownictwa określiła pewną politykę i 

I etap. Nie zamknęła możliwości gazyfikowania kolejnych miejscowości. Trzeba w danej 

miejscowości zebrać określoną ilość podpisów aby budowa nitki była opłacalna. W I etapie 
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były wymienione miejscowości, po wykonaniu tej inwestycji prawdopodobnie pójdą dalej. 

Wszystko zależy od zainteresowania. Jeśli mieszkańcy wystąpią z wnioskami to nie zostaną 

wyrzucone do kosza. Zagórze jest potencjałem ale trzeba wykonać odcinek łączący. Wnioski 

należy składać do biura do Kielc. 

Radny Chaba – zabrał głos w sprawie szkoły w Zaleziance, gdy powstawało Stowarzyszenie 

było założone że będzie szkoła od 1-3 obecnie jest więcej, czy taka umowa jest podpisana. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – w 2011r. nowo utworzone Stowarzyszenie w 

Zaleziance negocjowało treść projektu uchwały, na początek mówiło się o klasach 0-3 później 

były dyskusje o pełnej strukturze szkoły 0-6. Umowa o przekazaniu szkoły obowiązuje na 

taką strukturę. Jedyną nowością 4 lata temu było utworzenie Niepublicznego Przedszkola 

„Mali Odkrywcy”. Teraz w Szkole Podstawowej w Zaleziance jest 32 uczniów, zerówka 10 

uczniów, Przedszkole 14 wychowanków. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

 

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

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  XIX/102/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 14, przeciw - 1/15 radnych) 

 

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

 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 

 

 

Ad  10 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Łączna na lata 2020 - 2023”. 

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  XIX/103/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2021-2025. 

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  XIX/104/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 c) 

Podjęcie uchwały określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

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  XIX/105/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w 

roku szkolnym 2020/2021. 

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  XIX/106/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  10 e) 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków 

komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych. 

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  XIX/107/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 

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  XIX/108/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 9, przeciw – 3, wstrzymuje się – 3/15 radnych) 

 

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

 

 

Ad.  10 g) 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – proszę o dopisane w § 4 na 

końcu zdania: „z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020r.” 

Przewodnicząca Rady – proszę również uzupełnić w § 2 Nr uchwały „XIX/108/2020 z dnia 

24 czerwca 2020r.” 

Radny Wykrota – zwrócił się do radnego Litwińskiego, proszę przekazać wszystkim jaki był 

wniosek z komisji połączonych dotyczący tego projektu uchwały. 

Radny Litwiński – poinformował, aby zmniejszyć stawkę z projektu uchwały o 1 zł. Jednak 

większością głosów nie został podjęty. 

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  XIX/109/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się 3/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 h) 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Radny Wykrota – proszę o przekazanie teraz informacji dla sołtysów odnośnie braku potrzeby 

zmieniania deklaracji oraz w jaki sposób mieszkańcy zostaną poinformowani ile będą płacić 

za śmieci. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, jeśli ktoś składa 

nową deklaracje lub chce dokonać zmiany to wtedy korzysta z nowego wzoru, inni 

mieszkańcy nie muszą zmieniać deklaracji. Nowe stawki będą na stronie internetowej gminy 

oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach.  

Więcej 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  XIX/110/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 i) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 

położonej w miejscowości Gózd gmina 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  XIX/111/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  10 j) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 

położonej w miejscowości Zalezianka gmina 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  XIX/112/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 k) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr ew. 398/5 położonej 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  XIX/113/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 l) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr ew. 398/6 położonej 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  XIX/114/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  10 m) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy 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  XIX/115/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 n) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

położonych w obrębie Czerwona Górka  stanowiących własność Gminy 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  XIX/116/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 o) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 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  XIX/117/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta większością głosów (za – 14, wstrzymał się – 1/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad.  10 p) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian 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  XIX/118/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad.  10 q) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 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  XIX/119/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – zabrał głos, przegłosowana została Uchwała                     

Nr 1/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. która w § 1 

przekazuje pod obrady Rady Gminy Łączna sprawę okresowego zawieszenia opłat 

ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego. Na terenie Gminy 

Łączna jest jeden podmiot, który uiszcza taką opłatę i jeszcze przed kryzysem i pandemią 

dokonał płatności z tego tytułu. Należy podjąć decyzję, o niezwolnieniu z opłat ponoszonych 

przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego. 

Radny Chaba – zgłosił wniosek o niezwalnianie z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców z 

tytułu użytkowania wieczystego. 

Przewodnicząca Rady – proszę o przegłosowanie wniosku radnego Chaby o niezwalnianie z 

opłat ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad  11 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok: 

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

Łączna za 2019 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 2019 rok.  Opinia była pozytywna. 

 

Ad  11 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.  W 2019 roku w Gminie Łączna nie było żadnych sprzedaży 

działek ani środków trwałych, jak również  nie było nabycia środków trwałych. Jeśli chodzi o 

inwestycje, które zostały zakończone i przekazane na środki trwałe są to dwie duże 

inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej tj. budowa dwóch boisk wraz z wyposażeniem  

na łączną kwotę 2 066 654,34 zł   oraz przebudowa budynku w Klonowie na kwotę 

851 178,03 zł.   W 2019r. zostały przekazane budynki wraz z gruntami we władanie szkół:  

w Łącznej oraz Goździe. 

 

Ad  11 c)  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – odczytał wniosek w całości wraz 

z uzasadnieniem. 

 

Ad  11 d) 

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  11 e) 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Radny Litwiński – zadał pytanie do informacji o stanie mienia komunalnego, czy budynek 

poczty jest uwzględniony w budynkach ZGK. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – odpowiedziała, tak. 

Radny Ledwójcik – zadał pytanie, budynek ośrodka zdrowia kwota 82 924 zł., czy to błąd w 

druku. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – odpowiedziała, jest to wartość księgowa nie szacunkowa, 

to nie błąd.  Gdyby teraz zrobić szacunek, wartość tego budynku byłaby wyższa. 

Radny Ledwójcik – zapytał, a jeśli kiedykolwiek byłby sprzedawany. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – odpowiedziała, musi być najpierw wycena. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Ad  11 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 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  XIX/120/2020 

Rady Gminy Łączna  z dn. 24 czerwca 2020r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – podziękował za jednomyślność, jednocześnie 

zauważył że każdy rok jest inny czasem są sytuacje kiedy planujemy coś innego a w trakcie 

wychodzi coś innego. Poruszę kwestie zw. z odwlekaniem inwestycji dla nas i gminy 

fundamentalnej, czyli oczyszczalni ścieków. Robimy wszystko i staramy się aby udało się ją 

rozpocząć i zakończyć. Najważniejsze to żeby nie uciekły nam środki unijne. Protesty 

mieszkańców dziwią, bo nasze działania idą w kierunki modernizacji i tego żeby skutki 

oddziaływania były jak najmniejsze. Mam nadzieję, że sprawy nabierają tempa.  

Raport o stanie gminy jest dokumentem nowym, w zeszłym roku po raz pierwszy był 

przedstawiany i był dość obszerny. Na przestrzeni roku nie zadziało się aż tak dużo rzeczy. 

Dziękuję za to, że wkładacie w swoją pracę tyle zaangażowania co ja.  

Absolutorium dla wójta jest wyrazem wsparcia. Postaram się żeby ten rok mimo wielu 

trudnych sytuacji zakończył się pozytywnym bilansem. 

 

Ad.  12. 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 2 kwietnia 2020r. 

Przewodnicząca Rady – do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag, proszę o przegłosowanie 

protokołu z dnia 2 kwietnia 2020r. 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

(za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 2/15 radnych) 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.  13. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

2018-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           Protokół sporządziła         

                               Monika Pająk 

           Magdalena Chmiela  
 


