
Protokół Nr XXXIII/2021 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 z dnia 30 grudnia 2021r. 
 

Miejsce posiedzenia  –  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łącznej, Czerwona Górka 1 B 

Czas trwania obrad   –  godz. 14,00 – 15,10 

 

Ad  1. 

Dnia 30 grudnia 2021r. odbyło się  XXXIII-e  w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.  

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

Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości oraz przybyłych radnych. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

- Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński 

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Kopytek 

- Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek 

- Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

W momencie otwarcia posiedzenia na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co 

stanowiło  87 %  ustawowego składu Rady Gminy.  

Obrady były prawomocne.  

Nieobecni radni: Cieślik Halina, Januchta Jacek – usprawiedliwieni. 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

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. 

Przewodnicząca Rady – odczytała zaproponowany porządek obrad sesji i zapytała czy są 

wnioski do porządku obrad. 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji 

uchwały w punkcie 9 f) w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady 

Gminy Łączna i wprowadzenie w to miejsce uchwały w sprawie zmiany uchwały  

NR XXXII/190/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie 

ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków 

do kanalizacji na terenie Gminy Łączna w okresie od 01 października 2021r. do 21 września 

2022r. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy o zdjęcie  

z porządku obrad sesji uchwały w punkcie 9 f) w sprawie ustalenia diet dla radnych  

i przewodniczącego Rady Gminy Łączna. 

Za – 13/13 obecnych radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy o wprowadzenie 

do porządku obrad w punkcie 9 f) uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/190/2021 

RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat 

do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie 

Gminy Łączna w okresie od 01 października 2021r. do 21 września 2022r. 

Za – 13/13 obecnych radnych. 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie porządku z wprowadzonymi zmianami. 

Za – 13/13 obecnych radnych. 

Porządek obrad został podjęty jednogłośnie. 

 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia  

inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków:  

od nieruchomości, rolnego i leśnego 

b) dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obrębu nr 0002 Gózd – Gminy Łączna 

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

e) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w 2022 roku 

f) zmiany uchwały NR XXXII/190/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia  

29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych 

dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy 

Łączna w okresie od 01 października 2021r. do 21 września 2022r. 

g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok 

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030 

i) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

j) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2022-2030 

k) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok 

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2021r. 

11. 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 29 listopada 2021r. do dnia 30 grudnia 2021r. przedstawił   

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu, i tak: 

I. Uczestniczyłem: 

4 grudnia – w uroczystym przekazaniu nowego średniego samochodu strażackiego jednostce 

OSP w Łącznej,  

13 grudnia – w zebraniu wiejskim w Zaleziance dotyczącym wyboru sołtysa oraz 

planowanym na terenie sołectwa inwestycjom,   

17 grudnia – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,   

21 grudnia – w uroczystym odbiorze czeków na 1 mln zł za pierwszą nagrodę w konkursie 

‘Rosnąca Odporność” – środki już trafiły na konto Gminy, 

23 grudnia – w podpisaniu protokołu odbioru II odcinka drogi powiatowej w Występie,  

28 grudnia – w posiedzeniu Wójtów, Burmistrzów ZGGŚ zorganizowanym w Samsonowie. 

 

Do sprawozdania Wójt dodał: 

Tematem spotkania było ustalenie kwestii zw. ze środkami które Związek otrzymał  

w programie inwestycji strategicznych. Jest to dofinansowanie 20 mln zł na budowę ścieżek 

rowerowych. W gminie Łączna w ramach tych środków będzie 5 km oznakowanych ścieżek 

rowerowych głównie przy starodrożu siódemki. 

 

 c.d. sprawozdania: 

28 grudnia –  w posiedzeniu Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego dot. ASF, 

                    - w posiedzeniu komisji budżetowej Rady Gminy Łączna, 

29 grudnia – w podpisaniu protokołu odbioru II odcinka drogi powiatowej Występa-Klonów,  

                     - w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Łączna. 

 

II. Wydałem zarządzenia: 

- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2021 rok, 

- w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Łączna, 

- w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia 

relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,   

- w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łączna. 

  

W dniu 15.12.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach. W ramach wniosku ubiegamy się o dofinansowanie dwóch linii: Występa-

Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, Łączną, Kamionki) i Kamionki-Kamionki (przez 

Podzagnańszcze, Zagórze, Zaskale) na rok 2022. Planowana kwota deficytu w okresie 

rozliczeniowym netto: 184 665,60 zł, dopłata z budżetu państwa: 166 185,60 zł, wkład 

własny: 18 480,00 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności 

publicznej wynosi nie więcej niż 3,00 zł. 
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W dniu 20.12.2021 r. złożono wniosek na kwotę  147 630,00 zł w ramach naboru Cyfrowa 

Gmina. Planowane jest przeznaczenie środków  m.in. na: 

- diagnozę cyberbezpieczeństwa – koszt obligatoryjny, 

- rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS),  

- cyfryzację,  

- zakup programu antywirusowego, 

- zakup systemu e-usług wraz z rocznym abonamentem na utrzymanie serwisu w "chmurze", 

- zakup certyfikatu SSL typu wildcard, 

- zakup serwera i serwer redundantny,  

- zakup zasilacza UPS dla serwera redundatnego i sieci LAN, 

- zakup pamięci przenośnych typu pendrive z opcją szyfrowania, 

- zakup oprogramowana Office 2021 dla projektowanych stacji roboczych. 

  

W dniu 29.12.2021 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pismo z informacją  

o rezygnacji z realizacji umów dotyczących:  

- Przebudowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej - Starodroże DK7         

w miejscowości Gózd,  

- Przebudowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej - Starodroże DK7  

w miejscowości Łączna,  

- Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej - Starodroże DK7 

przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 0588T 

z uwagi na zaproponowane kwoty po przetargowe wynoszące ponad 50% zakładanego 

kosztu inwestycji. 

 

Do sprawozdania Wójt dodał: 

Będą organizowane kolejne edycje i zamierzamy wykorzystać posiadane dokumenty 

projektowe dot. przejść dla pieszych. Postaramy się żeby uzyskały one dofinansowanie jeśli 

tak będzie to podejmiemy kolejną próbę ogłoszenia przetargu. 

  

c. d. sprawozdania:  

W wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 

266 GBAM 2.5/16/8 w dniu 21 grudnia br. podpisano umowę sprzedaży. 

Cena wywoławcza samochodu w ogłoszeniu - 22.000,00 zł. Liczba ofert – 2. 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 23.700,00 zł  

Nabywca: F.U.H „ BETA-MOT' Trębowiec Duży - Mirzec 

  

W ostatnich dniach podpisano także umowę z firmą MS-EKO Sp. z o.o. z Warszawy na 

„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”. 

Zaproponowana cena jest w takiej wysokości, która pozwala na pozostawienie cen podatku 

śmieciowego na tym samym poziomie. 

 

Także w grudniu br. w ramach programu Laboratoria Przyszłości skierowanego do szkół 

podstawowych doposażono szkoły w pomoce i narzędzia techniczne niezbędne do rozwoju 

umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży na łączną kwotę 90 tys. zł (SP Łączna 

60 tys. zł, SP Gózd 30 tys. zł). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który 

uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na 

lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także  

w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  
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W dniu dzisiejszym podpisałem decyzję uchylającą decyzję Wójta Gminy Łączna nr:  

Or. 420.01.03.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu strzelnicy 

zlokalizowanej w miejscowości Gózd na działce nr ew. 1/54 , obręb Gózd – i nadałem jej 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Z ostatnich wniosków: 

- po poprzednim posiedzeniu Rady Gminy Łączna na stronie internetowej Gminy w zakładce 

„Dla mieszkańców” opublikowano wytyczne „Jak postępować z odpadami z działalności 

rolniczej”, 

- bez zbędnej zwłoki wymieniono pozostałe stare lampy na Sali gimnastycznej szkoły  

w Łącznej, tak aby młodzież i dorośli mogli z niej w pełni korzystać w godzinach 

popołudniowych. 

  

Ponadto:  

przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest 

złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB).  Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma czas do 

30.06.2022r. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia 

źródła ciepła. Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet nie wychodząc   

z domu, wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód lub  

w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. 

  

Wg. stanu na dzień dzisiejszy Gmina Łączna liczy 5050 mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy. 

W 2021 roku odnotowano w Gminie: 

- urodzeń - 35 

- zgonów - 74 

- ilość osób zameldowanych na pobyt stały - 82 

- ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy - 28 

- ilość osób wymeldowanych - 54 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – odczytał pismo z Prokuratury Rejonowej  

w Skarżysku-Kamiennej z dnia 23.12.2021r. Prokuratura nadzoruje postępowanie 

przygotowawcze: w sprawie zaistniałego w dniu 01.10.2021r. w miejscowości Występa 

nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu mieszkańca gminy, oraz w sprawie złożonego zawiadomienia z dnia 

13.12.2021r. w którym ujawniono dziurę oraz pocisk w szybie budynku mieszkańca Występy,  

z materiałów sprawy wynika że pocisk ten mógł pochodzić z pobliskiej strzelnicy. Z uwagi na 

powyższe zasadnym jest wydanie decyzji dotyczącej tymczasowego cofnięcia pozwolenia na 

prowadzenie strzelnicy. Jak pamiętacie składana była do Urzędu Gminy petycja mieszkańców 

głównie Występy i Gozdu którzy protestowali przeciwko dalszemu funkcjonowaniu strzelnicy 

w miejscowości Gózd.  
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Ad.  6. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński –

poinformował, Komisja Finansowo-Gospodarcza obradowała dn. 28.12.2021r. Podstawowym 

tematem, którym zajmowała się komisja była analiza budżetu na 2022r. Poza tym była analiza 

pism, które wpłynęły do Przewodniczącej Rady, a zostały przekazane na posiedzenie komisji 

Finansowo-Gospodarczej: 

1. Omówienie pisma z prośbą o wykup działek przeznaczonych na poszerzenie dróg  

w obrębie Czerwona Górka. Wypracowany został wniosek żeby odłożyć w czasie dyskusję 

nad wykupem działek, w chwili obecnej nie ma potrzeby żeby zajmować się przedmiotową 

sprawą. 

2. Omówienie pisma z prośbą o wybudowanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej 

Zagórze-Zajamnie. Środków na ten cel na chwilę obecną nie ma, zostało to odłożone chyba że 

w czasie roku znalazły by się środki to sprawa będzie aktualna. 

Kolejna sprawa, która była omawiana na posiedzeniu to propozycja planu pracy Komisji 

Finansowo-Gospodarczej na 2022 rok. Plan został zaopiniowany pozytywnie przez 

wszystkich 9-ciu członków komisji. Również były omawiane sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Żaczek – poinformowała, pomiędzy 

sesjami odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 29.11.2021r. Tematyka:  

1. Współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie gminy oraz działalność: 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka, 

Stowarzyszenia FC Łączna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łącznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej, Zespołu Szkół w Goździe, Koła Gospodyń Wiejskich  

w Zaleziance, Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego, świetlic środowiskowych  

w Kamionkach, Zagórzu i Klonowie. 

2. Sprawozdanie z realizacji projektów unijnych z zakresu edukacji, kultury, sportu i spraw 

społecznych. 

3. Podsumowanie pracy Komisji Społecznej i sprawozdanie z działalności komisji. 

4. Propozycja planu pracy na 2022r. 

Była to Komisja sprawozdawcza, żadnych wniosków do dalszej działalności nie 

wypracowano. Zaproponowany plan pracy na przyszły rok został zaopiniowany pozytywnie 

przez członków komisji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba – poinformował,  

w omawianym okresie nie odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Edmund Wykrota – poinformował, 

między sesjami nie odbyła się żadna komisja. 

 

Ad.  7 i 8. 

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

Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk – poinformowała, do Rady Gminy wpłynęły 

następujące pisma między sesjami:  
1/ 15.12.2021r. Radna Marta Siewierska, Sołtys Dominika Fąfara, pismo z prośbą o 

wybudowanie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Zagórze-Zajamnie. 

Ten temat był omawiany na komisjach; 

2/ 21.12.2021r. Wojewoda Świętokrzyski, zawiadomienie o wszczęciu postępowania  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/189/2021 z dnia 29.11.2021r.  

w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 10 

Występa – gminy Łączna. Odpowiedź została wystosowana przez urbanistę czekamy na 

dalsze wytyczne; 
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3/ 22.12.2021r. Wojewoda Świętokrzyski, zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXXII/190/2021 z dn. 29.11.2021r. w sprawie ustalenia 

wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych  ścieków do 

kanalizacji na terenie gminy Łączna w okresie od dnia 01 października 2021r. do dnia 21 

września 2022r. Projekt uchwały jest wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Radny Wykrota – zabrał głos, jak wiemy od nowego roku zmienił się odbiorca odpadów, 

worki były dostarczane przed samymi świętami a śmieci były zbierane do worków starego 

dostawcy, czy nie będzie komplikacji w odbiorze śmieci. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, nie będzie 

komplikacji, ważne żeby zachować kolor worków tj. odpowiednie odpady do odpowiednich 

worków. 

Radna Krawczyńska – zabrała głos, nie ma worków czarnych na odpady niesegregowane. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – zapraszam do urzędu, pokój  

nr. 12, pracownik przekaże. 

Radny Litwiński – zwrócił uwagę, sposób roznoszenia harmonogramów jak i dostarczenia 

nowych worków budzi zastrzeżenia. U mnie było to dostarczane wieczorem, padał śnieg, 

zostało to rzucane. Wiele worków leży jeszcze pod śniegiem, harmonogramy podejrzewam że 

nie nadają się do użytku. Czy na stronie internetowej będzie umieszczony harmonogram.  

Przewodnicząca Rady – zabrała głos, już jest. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 a) 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, 

wyznaczenia  inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków:  

od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

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  XXXIII/194/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

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

 

Ad. 9 b) 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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  XXXIII/195/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

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

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obrębu nr 0002 Gózd – 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  XXXIII/196/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

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

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 

 

Ad. 9 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. 

Radny Wykrota – zapytał o rozkład jazdy, trasę. 

Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka – odpowiedział, od 1 stycznia 

startujemy. Dziś została podpisana umowa z przewoźnikiem, jak wszystko dogramy to może 

jeszcze w dniu jutrzejszym uda się wszystko zamieścić na stronę. 

Radny Wykrota – zauważył, na tablice ogłoszeń też żeby mieszkańcy widzieli. 

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  XXXIII/197/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

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

 

Ad. 9 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego  

na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  

w 2022 roku. 

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  XXXIII/198/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

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

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/190/2021 RADY GMINY 

ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych 

dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna  

w okresie od 01 października 2021r. do 21 września 2022r. 

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  XXXIII/199/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta większością głosów (za – 12, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/13 obecnych 

radnych) 

 

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

 

Ad. 9 g) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie poprzez głosowanie jawne imienne. 

Przewodnicząca Rady  wyczytywała kolejno nazwiska radnych, wyczytani radni określali się 

czy są „za” , „przeciw”  czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  XXXIII/200/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

 

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 

2021-2030. 

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  XXXIII/201/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

 

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

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 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  XXXIII/202/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

 

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

 

Ad. 9 j) 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata  

2022-2030. 

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  XXXIII/203/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 13/13 obecnych radnych) 

 

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

 

Ad. 9 k) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2022 rok. 

Zastępca Skarbnik Gminy p. Joanna Kopytek – odczytała uchwałę Nr 176/2021 II Składu 

Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Łączna na 2022r. Opinia jest pozytywna. 

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  XXXIII/204/2021 

Rady Gminy Łączna  z dn. 30 grudnia 2021r. 

została podjęta większością głosów (za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się - 0/13 obecnych 

radnych) 

 

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

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2021r. 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie protokołu z dnia 29 listopada 2021r. 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

(za – 12, przeciw – 0, wstrzymał się – 1/13 obecnych radnych) 

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady  przekazała życzenia noworoczne dla wszystkich obecnych na Sali 

obrad oraz dla mieszkańców Gminy Łączna.  

Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński dołączył się do życzeń. 

 

Ad.  11. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła XXXIII–e posiedzenie Rady Gminy Łączna  

w kadencji 2018-2023. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

           Protokół sporządziła         

                                     Monika Pająk 

           Magdalena Chmiela 


