
Protokół Nr XLV/2023 

z posiedzenia Rady Gminy Łączna 

 z dnia 12 stycznia 2023r. 

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

Czas trwania obrad   –  godz. 14,10 – 16,00 

 

Ad  1. 

Dnia 12 stycznia 2023r. odbyło się XLV-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 

- Skarbnik Gminy Łączna p. Alicja Miernik 

- Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Monika Marcisz 

- Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik 

- Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka 

- Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka        

p. Ewelina Chlebowska-Gil 

- sołtysi gminy,  

- mieszkańcy gminy 

- pracownicy Urzędu Gminy 

- przedstawiciele mediów 

 

W momencie otwarcia posiedzenia na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, co 

stanowiło 100 % ustawowego składu Rady Gminy.  

Obrady były prawomocne.  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad  2. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała alfabetycznie z listy  

Radną Bernardę Piwowar, która wyraziła 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 – zabrał głos, w zw. z wczorajszym posiedzeniem 

komisji połączonych chciałbym w punkcie 9 h) wprowadzić uchwałę w sprawie 

zaopiniowania projektu Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy aby w punkcie 9 h) 

wprowadzić uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego. 

Za – 15/15 radnych. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad z wprowadzoną zmianą. 

Za – 15/15 radnych. 

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) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w Gminie Łączna 

b) rozpatrzenia petycji Rady Rodziców, Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej                

w Zaleziance 

c) rozpatrzenia petycji Koła Gospodyń Wiejskich w Zaleziance, Rady Sołeckiej oraz Sołtysa 

wsi Zalezianka 

d) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Król w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy 

e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2023-2032 

f) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 rok 

g) powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zaleziance 

h) zaopiniowania projektu Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2022r. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad  4 i 5. 

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

wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

Sprawozdanie od dnia 29 listopada 2022r. do dnia 12 stycznia 2023r. przedstawił                          

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu, i tak: 

I. Uczestniczyłem: 

29 listopada – w podpisaniu protokołu kontroli oczyszczalni ścieków przeprowadzonej przez 

WIOŚ Kielce, 

29 grudnia  – w nadzwyczajnym posiedzeniu sesji Rady Gminy Łączna,  

30 grudnia  – w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach poświęconym zmianom w WPF oraz 

zmianom budżetu Związku,  

10 stycznia – w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Łączna,  

11 stycznia – w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Łączna. 

II. Wydałem zarządzenia: 
- w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2022 rok, 

- w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, 

- w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łączna, 

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Łączna, 



3 
 

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

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

szkoły, 

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaleziance 

p. Marii Mazur. 

 

W dniu 19 grudnia 2022r. podpisano umowę na: „Budowę kanalizacji sanitarnej                             

w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki” z Przedsiębiorstwem Budowlanym 

”BUDOMONT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.                     

Kwota inwestycji 5 680 879,54 zł brutto. Termin wykonania 24 miesiące. 

W dniu 20 grudnia 2022r. podpisano umowę na: „Budowę sieci wodociągowej                                  

w miejscowości Zagórze” z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych KANRYD Jerzy 

Rydlewski, Spółka Jawna,  Masłów Pierwszy. Kwota inwestycji 3 936 000,00 zł brutto. 

Termin wykonania 13 miesięcy. 

 

Pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu na: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy Łączna - ETAP I” nie udało się wyłonić wykonawcy. 

W pierwszym przetargu żadna firma nie złożyła oferty, natomiast w drugim wpłynęły                        

2 oferty, najtańsza wynosiła 6 395 557 zł. Wysokość  środków zabezpieczonych na tą 

inwestycję to 5 000 000 zł. W najbliższych dniach przetarg zostanie ogłoszony po raz trzeci. 

W/w  inwestycje są współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 

Polski Ład. 

 

W dniu 2 stycznia 2023r. podpisano umowy na wykonywanie usług weterynaryjnych, 

odławianie i umieszczanie w schronisku oraz odbiór padłych zwierząt bezpańskich z terenu 

gminy w roku 2023. 

 

W raz z końcem roku zostały zakończone dwie rozbudowy oświetlenia drogowego                          

w miejscowościach Osełków oraz Łączna, za łączną kwotę 149 299,55 zł, a także zakończono 

przebudowę ogrodzenia i uzbrojenia bram garażowych w napędy elektryczne w jednostce 

OSP Łączna oraz GOPS za kwotę 140 000,00 zł. 

 

W dniu 14.12.2022r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Order 

Tomasz Michta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 

gminy Łączna. W związku z przetargiem stawki za odbiór śmieci pozostają na tym samym 

poziomie. 

 

W sprawach dot. preferencyjnego zakupu opału: 

- w 2022 roku zakupiono 274,46 tony węgla od firmy TAURON Wydobycie S.A. z tego 

obsłużono 186 gospodarstw domowych,  

- pozostało z 2022r. 70 wniosków do realizacji (kolejne dostawy przewidziane są na                

12 i 17 stycznia) 

- od 2.01.2023r. ruszyła II tura przyjmowania wniosków o zakup węgla (na dzień 10.01.23r. 

złożono 51 wniosków na 84 tony węgla), 

- trwają rozmowy o zwiększenie zakontraktowanej ilości węgla do kupna, ponieważ 

zapotrzebowanie mieszkańców okazało się większe niż podczas wstępnego rozeznania. 

 

Z dniem 31 grudnia 2022 roku rozwiązałem w trybie natychmiastowym umowę ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance w sprawie prowadzenia 
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Szkoły Podstawowej. Od dnia 1 stycznia 2023 roku organem prowadzącym dla Szkoły 

Podstawowej w Zaleziance ponownie jest Gmina Łączna. 

Decyzję tę podjąłem z uwagi na: 

1. Niedotrzymanie ustawowego terminu złożenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku                   

o udzielenie dotacji skutkujące przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2023 rok bez 

środków przeznaczonych na dotację dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie 

Szkoły, 

2. Nieprzedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia do dnia 27 grudnia br. innych źródeł 

finansowania dalszego prowadzenia Szkoły, których wysokość gwarantowałaby prawidłową 

realizację zadań zgodnie z § 5 umowy, 

3. Ograniczenie do minimum jakichkolwiek roszczeń i zaległości w stosunku do 

pracowników Szkoły, organów podatkowych i innych  instytucji. 

  

Z ostatnich wniosków: 

W dniu 2 grudnia 2022r. podpisano umowę w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Łączna                

a Wojewodą Świętokrzyskim. Dopłata do ceny usługi na linii Występa –Występa to kwota                 

109 296,00 zł. 

 

W dniu 3 stycznia 2023r. został podpisany akt notarialny z nowym nabywcą działki rolnej 

23/3 położonej w Goździe, przedmiotowa działka została zbyta za kwotę 43 000 zł. 

Przygotowane są nowe dokumenty w sprawie przetargu dla działek 7 i 6 położonych                         

w miejscowości Czerwona Górka oraz działki 370 położonej w Jęgrznej (Zajamnie). 

Wszystkie te działki były przedmiotem dyskusji Rady i podjętej decyzji o sprzedaży. 

 

Ad. 6. 

Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Sławomir Litwiński – 

poinformował, Komisja Finansowo-Gospodarcza obradowała w dn. 10.01.2023r.                   

Tematyka posiedzenia: 

1. Omówienie pism wpływających do Rady Gminy: 

1/ prośba o przygotowanie projektu na drogę dojazdową do posesji położonej                                   

w Podzagnańszczu-Dołki. Wniosek - gmina podejmie działania w kierunku budowy tej drogi  

dopiero po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Wszyscy członkowie komisji byli za. 

2/ Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam. z prośbą o dofinansowanie zakupu 

pojazdu służbowego oraz systemu dodatkowych ponadnormatywnych służb patrolowych na 

terenie gminy Łączna. Wniosek o nie przekazywanie dofinansowania za - 6/8 obecnych 

członków komisji, natomiast wniosek z połączonych komisji aby nie przekazywać 

dofinansowania za – 13/15 radnych. 

   2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna                         

na 2023 rok.  

   3. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej radna Marta Siewierska – poinformowała, w okresie 

między sesjami nie odbyła się Komisja Społeczna. 

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

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta – poinformował, w okresie między 

sesjami nie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
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Ad. 7 i 8. 

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

Przewodnicząca Rady – poinformowała, do Rady Gminy między sesjami wpłynęły pisma,                 

o których wspomniał Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej, decyzje zostały 

podjęte. 

Skarbnik SRS „Zalezianka” p. Marek Michalski – zabrał głos, chciałbym powiedzieć kilka 

zdań nt. sytuacji zw. z przejęciem szkoły przez Gminę. Termin 30 września to termin 

instrukcyjny nie ostateczny, który wiązałby Wójta w podjęciu decyzji o dotacji dla 

Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wniosło wniosek do Wójta dnia 18 października 2022r., tak  

z pewnym opóźnieniem ale Wójt przygotowywał budżet aż do 15 listopada, więc spokojnie 

miał miesiąc czasu aby nasz wniosek o dotację uwzględnić. Na poprzedniej sesji 

przekonywał, że ma związane ręce. 29 grudnia Stowarzyszenie otrzymało oświadczenie 

Wójta, jest to dziwna forma informowania nas o zerwaniu umowy. Stowarzyszenie podjęło 

decyzję, że będziemy najprawdopodobniej zaskarżać tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego co do treści i formy. Na tą datę, kiedy pismo zostało nam przekazane Wójt 

nie miał informacji nt. możliwości prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie w kolejnym 

roku, ponieważ nie wystąpił do nas o takie informacje a jeżeli występował to o szczątkowe 

informacje, które nie dawały podstaw do zerwania umowy. 30 grudnia doszło do spotkania 

Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli nauczycieli, przedstawicieli rodziców, Stowarzyszenia                   

z Wójtem nt. próby przekonania Wójta żeby Stowarzyszenie mogło prowadzić dalej szkołę                

i przedszkole przy szkole. Była to data bliska 1-2 stycznia gdzie dzieci miały iść do szkoły, to 

było trzymanie w zawieszeniu uczniów, rodziców i mieszkańców Zalezianki. Na tym 

spotkaniu Wójt zadeklarował, że przekaże pieniądze należne z subwencji na prowadzenie 

przedszkola przez Stowarzyszenie. Taką informację przekazaliśmy rodzicom poprzez media 

społecznościowe, że Wójt wyraża zgodę na przekazywanie pieniędzy subwencyjnych na 

prowadzenie przedszkola przynajmniej do końca tego roku szkolnego. Dnia 3-4 stycznia 

otrzymaliśmy pismo od Wójta, że jednak nie będzie przekazywał subwencji na przedszkole. 

Stawia to nas w niezręcznej sytuacji, ponieważ przekazaliśmy informacje o tym że 

przedszkole będzie do końca roku szkolnego. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że Wójt 

świadomie od dnia 30 września wiedział że chce przejąć tą szkołę. Do 9 stycznia czyli przez 

okres 9 dni przez które już Wójt sam jednostronnie zdecydował o przejęciu szkoły nie 

zapewnił ogrzewania szkole. Dopiero 9 stycznia przywiózł węgiel do opalania. W tym okresie 

czasu rodzice zaczęli palić w szkole drzewem, które było zgromadzone na ogniska szkolne. 

W tym czasie zajęcia musiały zostać odwołane z powodu temperatury. Dzisiaj mamy 12 

stycznia, temperatura w szkole jest 13 stopni. Tak Wójt od 30 września dokonuje przejęcia 

szkoły, od 30 września bo Wójt już wtedy wiedział że chce przejąć tą szkołę. Na dzień 

dzisiejszy nikt z pracowników szkoły, którzy wykonują swoją funkcję nie ma podpisanej 

żadnej umowy, nie mają formalnego zatrudnienia. Nie został sporządzony żaden protokół 

zdawczo-odbiorczy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Wójtem na temat przekazania szkoły                  

i części wyposażenia. Jest tam wyposażenie, które należy do Stowarzyszenia, rodziców, Rady 

Rodziców i nauczycieli, są niektóre prywatne rzeczy. Chciałbym zadać pytania bardziej 

retoryczne, czy uważają Państwo że taka forma przejęcia jest właściwa, znając termin o 

którym Wójt wiedział że chce przejąć tą szkołę. Czy doprowadzenie do chaosu w przejęciu 

jest dla mieszkańców akceptowalne. Czy nie moglibyśmy tego przekazania zrobić w sposób 

zgodny z prawem i cywilizowany. Wiem, że Wójt zaraz może powie że pieniędzy na 

prowadzenie tej szkoły nie ma i każdy z radnych będzie musiał zrezygnować z jakiejś 

inwestycji na terenie swojej miejscowości, to już słyszeliśmy wszyscy. Natomiast Wójt 

będzie prowadził tą szkołę od stycznia do końca sierpnia na innych zasadach czyli 

zatrudniając nauczycieli na Kartę nauczyciela. Koszty, które poniesie do końca sierpnia będą 

podobne do kosztów gdyby nasze Stowarzyszenie prowadziło tą szkołę co najmniej do 



6 
 

listopada, grudnia. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, część naszej pracy jest 

wykonywana społecznie jako rodzice, część nauczycieli pracuje na umowach cywilno-

prawnych to też są inne stawki i niejednokrotnie pracują ponad to co otrzymują ze 

Stowarzyszenia. Mówienie, że Państwo będziecie musieli zrezygnować z jakiejś inwestycji 

trochę mija się z prawdą, ponieważ i tak Wójt musi prowadzić szkołę do końca sierpnia. 

Nasze Stowarzyszenie mogło by prowadzić za te same pieniądze do końca listopada, być 

może grudnia. Żadna inwestycja nie miałaby problemu z realizacją, Wójt i tak ma te 

pieniądze zapewnione. Nasze propozycje do Rady Gminy do rozważenia, pierwsza rzecz 

Zarząd Stowarzyszenia mocno się zmienił, praktycznie są wszyscy nowi członkowie, 

chcielibyśmy prowadzić dalej tą szkołę, mamy pomysły na rozwinięcie szkoły, na dodatkowe 

zajęcia, na działania integracyjne. Dziwię się Wójtowi, że chce zrezygnować akurat ze szkoły 

prowadzonej przez Stowarzyszenie bo w wielu gminach jest to coś pożądanego bo są tańsze 

w utrzymaniu. Chyba, że Wójt chce mniejsze szkoły na terenie gminy zlikwidować. My jako 

Stowarzyszenie chcielibyśmy prowadzić cały czas tą szkołę. W przypadku kiedy Rada 

zdecyduje, że jednak chce zlikwidować szkołę to wydaje nam się że dla naszych dzieci dobrze 

byłoby zakończyć prowadzenie tej szkoły, czyli przewidzieć finansowanie Stowarzyszenia 

przynajmniej do końca roku szkolnego żebyśmy w sposób cywilizowany i zgodny z prawem 

dokonali wszystkich formalności aby faktycznie przekazać szkołę w sposób formalny 

Wójtowi. W tej chwili to jest folwark, chaos który Wójt zgotował nam, dzieciom, rodzicom, 

mieszkańcom. Wójt 30 grudnia przewidział subwencję na prowadzenie przedszkola,                       

3 stycznia sprostował że nie będzie przekazywał pieniędzy. Jeśli zdecydują państwo, że 

gmina przejmie szkołę w takiej formie jak to jest realizowane to chcielibyśmy przynajmniej 

do końca czerwca móc prowadzić przedszkole żeby dociągnąć do końca roku szkolnego.              

W całym przedsięwzięciu to są nieduże pieniądze dla gminy, co najwyżej półtora etatu. U nas 

dwie osoby są zatrudnione w przedszkolu, z czego jedna częściowo pracuje w szkole. Tym 

bardziej, że w tym czasie Wójt będzie ogrzewał tą szkołę, będzie prowadził gastronomię, 

będą wydawane posiłki, będzie cała obsługa tej szkoły. Nie sądzę żeby kwestia prądu czy 

wody w dwóch pomieszczeniach dla przedszkolaków była tak dużym problemem. Jesteśmy 

gotowi prowadzić cały czas tą szkołę, może w trochę rozbudowanej formie, jeżeli nie to 

chcielibyśmy prowadzić przynajmniej do końca roku szkolnego tak żeby przekazać szkołę. 

Wójt może później ją zamknąć, trudno. Ale żeby to zrobić w sposób cywilizowany. Jeśli to 

też nie przejdzie  to chcielibyśmy żeby Państwo rozważyli prowadzenie przedszkola do końca 

czerwca.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, odniosę się do najbardziej 

nieprawdziwych rzeczy odnośnie ogrzewania, temperatur. Fakty są takie, tuż po nowym roku 

kiedy przybyłem do szkoły rozmawialiśmy z Dyrekcją, wtedy to był 3-4 styczeń zostałem 

poinformowany że w kotłowni nie ma węgla i że aktualnie palą drewnem, bo tylko drewno 

posiadają. Po tej wiadomości od razu powziąłem zamiar zakupu 5 ton ekogroszku, który 

dotarł po weekendzie Trzech Króli w poniedziałek z rana. Do tego momentu tak jak szkoła 

paliła drewnem tak i my rozruch robiliśmy na drewnie. Odnośne temperatur, pracownicy 

ZGK uruchomili kocioł, przeszliśmy na ekogroszek od poniedziałku, kocioł pracuje w ruchu 

ciągłym ma swoją wydajność. Do godz. 14,00 pracuje na temperaturze prawie 60 stopni, po 

godz. 14,00 jest przeprogramowany na 45 stopni C. I tak z dnia na dzień. Musimy pamiętać, 

że samo palenie to jedno, a użytkowanie pomieszczeń i grzejników to drugie. Na moją prośbę 

pracownicy, którzy rozpoczęli inwentaryzację i palacz codziennie obserwuje takie przypadki 

że nauczyciel mówi że w pomieszczeniu jest zimno, a grzejnik jest zakręcony. Jaki jest 

problem żeby odkręcić kurek żeby grzejnik stał się ciepły. Pół godz. przed sesją dostałem 

informację że co z tego że pali się w kotłowni jak nadal grzejniki są pozakręcane, a sala 

gimnastyczna się wietrzy. Przy tych cenach opału o wietrzeniu pomieszczeń nie może być 

mowy. Zwykłe użytkowanie grzejników, pozwolenie im żeby temperatura rozchodziła się po 
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pomieszczeniu to zdrowy zwyczaj. Monitoringu w szkole nie mam. Fakty są takie, że 

kotłownia pracuje, ekogroszek jest, pod nieobecność palacza dozór pełnią pracownicy ZGK. 

Praca na czarno też jest nieprawdą, pracownicy mają umowy wszyscy przeważnie podpisane 

z dniem 1 września albo wcześniej i na tych umowach pracują. Nikt z tych umów nie 

zrezygnował, oni sami nie wypowiedzieli warunków, szkoła również tego nie uczyniła.  

Wiceprezes SRS „Zalezianka” p. Agnieszka Chonzatko – zabrała głos odnośnie temperatury 

w szkole, byłam w kotłowni to prawda jest palone, wszystko się zgadza, ale temperatura na 

piecu przed godz. 12,00 była 55 stopni. Nie jest prawdą, że sala gimnastyczna się wietrzy, jest 

normalna sala która funkcjonuje w momencie kiedy dzieci tam ćwiczą. Kaloryferów nikt 

specjalnie nie zakręca, w szkole jest chłodno. Po dłuższej nieobecności zawsze kiedy były 

niższe temperatury wracaliśmy do szkoły i niezależnie kto tą szkołą zarządzał było chłodniej. 

Trzeba było poczekać na dojście temperatury do odpowiednich stopni. Natomiast trwało to 

dzień, dzisiaj mamy już czwartek. Wczoraj mieliśmy telefony, zapytania z Kuratorium, 

jesteśmy świadomi że rodzice mogą dzwonić, co się dzieje że w szkole jest zimno i dzieci na 

lekcjach muszą siedzieć w kurtkach. Dlatego w poniedziałek była podjęta decyzja                             

o odwołaniu lekcji o czym informowaliśmy w mediach społecznościowych i dzwoniliśmy do 

rodziców. Spowodowało to duży chaos, budynek to nie tylko szkoła, to również zerówka                   

i przedszkole. Rodzice musieli szybko się zorganizować żeby pozabierać dzieci dla ich dobra. 

Nie jest prawdą, że w poniedziałek rano już był zapewniony ekogroszek, on był w godzinach 

dopołudniowych. 

Przewodnicząca Rady – zabrała głos, rozumiem że jest ten sam piec co przed nowym rokiem, 

ten sam ekogroszek, co się zmieniło w tej kwestii, że wcześniej przy temperaturach 

minusowych na zewnątrz w szkole było w porządku, teraz jest za zimno. Coś się dzieje, coś                   

z piecem. 

Wiceprezes SRS „Zalezianka” p. Agnieszka Chonzatko – zabrała głos, zgłaszane było                     

w zeszłym roku do gminy że piec wymaga naprawy natomiast radziliśmy sobie bo np. palacz 

przyjeżdżał dwukrotnie w ciągu doby, a teraz tak się nie dzieje. Więc to nie jest prawdą, że 

jest dokładnie tak jak było. Wychodzi na to, że jesteśmy niegospodarni bo kotłownia była 

wyzamiatana, nie, jesteśmy uczciwi bo uczciwie mówiliśmy Sekretarzowi i Wójtowi, 

uprzedzaliśmy o tym. Skoro dostaliśmy wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym             

i wiedzieliśmy że od 1 stycznia nie będziemy zarządzać budynkiem więc środki finansowe, 

które mieliśmy a musieliśmy się z nich do końca grudnia rozliczyć pozwalały nam na takie              

a nie inne zaopatrzenie w węgiel, reszty nie kupowaliśmy. Zostało drzewo o czym 

uprzedzaliśmy. Gdybyśmy dalej prowadzili szkołę to nikt na samym drzewie by nie opalał 

całego budynku, musielibyśmy zapewnić ciągłość jeśli chodzi o opał. To wynikało z kwestii 

przejęcia. Odnośnie niepublicznego przedszkola „Mali odkrywcy”, jak państwo wiedzą 

mieści się w tym samym budynku. My pojawiając się na zaproszenie Wójta, Sekretarza                    

30 grudnia na rozmowie, która wiedzieliśmy że będzie dotyczyła kwestii formalnych, bo 

wszędzie w dokumentach pojawiało się przejęcie szkoły, a co z przedszkolem. Ja osobiście 

zadałam Wójtowi to pytanie, uzyskałam odpowiedź że przedszkole Państwa nie dotyczy                

z tego względu że jest niepubliczne i jeśli Stowarzyszenie chce prowadzić to niech prowadzi. 

W konsekwencji tej wypowiedzi Wójta przy całym szacunku i zaufaniu jako do osoby 

publicznej, reprezentującej urząd i Państwa zadałam kolejne pytanie, że wiemy doskonale że 

Stowarzyszenie samo w sobie nie jest organizacją która posiada dochód, nie jest organizacją 

zarobkową. My na niczym nie zarabiamy nie taki jest cel i statut Stowarzyszenia. Główny 

dochód Stowarzyszenia i praktycznie jedyny to dotacja z gminy, jak można nas pytać skąd 

będziemy mieć pieniądze, wiadomo że z dotacji z gminy. My nie prowadzimy firmy. 

Stowarzyszenie pozyskiwało fundusze z festynów, projektów na daną infrastrukturę np. 

tablice multimedialne. Zapytanie o finansowanie, z czego mamy mieć pieniądze spotkało się       

z naszą odpowiedzią że głównie oczekujemy dotacji z urzędu gminy, czyli jednak ujęcia nas 
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w projekcie budżetu. Subwencję i tak otrzyma gmina w zw. z liczebnością dzieci 

zamieszkujących na terenie. Więc kiedy budżet będzie zasilony pieniędzmi z subwencji 

oświatowej zapytaliśmy Wójta czy w zw. z tym, nie chcąc żadnych dodatkowych środków, 

czy pozwalając nam prowadzić do 30 czerwca przedszkole niepubliczne możemy liczyć na to 

że może to być w tym budynku i w oparciu o subwencję, bo tylko wtedy możemy to 

przedszkole prowadzić. Spotkaliśmy się z informacją że tak. Wszyscy obecni na spotkaniu 

wyszliśmy z założenia, że skoro rozmawiamy z osobą odpowiedzialną, poważną, 

reprezentującą cały urząd, która zapewnia nas tak, doprowadźcie sobie przedszkole do końca 

czerwca, to my z tą odpowiedzialnością i zaufaniem napisaliśmy rodzicom informację 

podpierając się że to są zapewnienia pana Wójta i żeby dzieci przyszły 2 stycznia do 

przedszkola. My podjęliśmy ryzyko bez pism, umów na piśmie, naiwnie ufając że jednak 

możemy w tej kwestii się dogadać. Okazało się że nie, Pan Sekretarz najpierw telefonicznie, 

potem na piśmie wyjaśnił że Wójt się pomylił i żadnej subwencji nie będzie. Jeśli chodzi o 

przepisy prawne my to rozumiemy. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy zakończyć 

działalność przedszkola niepublicznego. Nie zrobimy tak nieodpowiedzialnie, nie powiemy 

jutro dzieciom żeby w poniedziałek nie przychodziły. Będą przychodzić do końca stycznia ale 

od lutego już nie będzie takiej możliwości. Chyba, że weźmiecie pod uwagę że prosimy o to 

żeby tak jak my musimy brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny i ponosimy w tym 

momencie odpowiedzialność że nie złożyliśmy wniosku o dotacje do 30 września, tak samo 

Państwo może wzięlibyście odpowiedzialność, w osobie pana Wójta w szczególności, za 

swoje słowa. Wystarczyło powiedzieć „nie będzie tej subwencji” i wtedy nasza decyzja 

byłaby inna. A jak słyszymy „tak będzie” to jaką podstawę mam nie ufać osobie 

zarządzającej. Proszę o wzięcie tego pod uwagę dokonując korekty budżetu.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, nie można nie wracać do września, 

przepis wyraźnie mówi jeżeli organ złożył wniosek o dotację po terminie to ten wniosek jest 

dla nas rozpatrywany 0:1. Ustawa prawo oświatowe nie przewiduje że pomimo złożonego 

wniosku po terminie 30 września, pomimo nie przychylenia się do utrzymania terminu przez 

Wójta Gminy Łączna kawałek środków finansowych będzie przesyłane czy do marca czy do 

czerwca, czy września. Przepis stanowi 0:1 albo jest wniosek i jest cała kwota albo nie ma 

wniosku i jest zero, nie ma wyjść pośrednich. Podkreślam, z tych osób które na Sali siedzą 

nikt na prawie oświatowym nie zna się tak jak ja, dlatego nie drążmy tematu że ktoś coś 

powiedział, ponieważ ja wypowiadając się w kwestiach gospodarki przestrzennej również 

tego tematu nie znam i mogę się przejęzyczyć. Stowarzyszenie jako organ prowadzący dla 

przedszkola „Mali odkrywcy” podjęło decyzję że do końca stycznia działa i proszę tego 

wyboru nie kojarzyć z decyzją gminy.  

Radny Nyga – zabrał głos, subwencja jest co innego a dotacja co innego. Czy subwencja na 

przedszkole jest z państwa, chyba nie ma. Może się mylę. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – odpowiedział, Państwo przekazuje ok. 1 500 zł na 

przedszkolaka w stosunku rocznym.  

Radny Nyga – zapytał, na prywatne przedszkole też.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – odpowiedział, tak. To co wpływa do gminy nazywa 

się subwencją, to co wychodzi z gminy nazywa się dotacją.  

Skarbnik SRS „Zalezianka” p. Marek Michalski – zwrócił się do Sekretarza odnośne terminu 

30 września, ten termin nie jest terminem materialnym jest to bardziej termin instrukcyjny, 

możemy podpytać Radcy. To termin, który nakazuje dokonać pewnych czynności ale 

przekroczenie nie wywołuje ujemnych skutków w postępowaniu. To termin, który pozwala 

Wójtowi zebrać wszystkie informacje tak żeby mógł pracować nad opracowaniem budżetu. 

Od momentu przez nas złożenia wniosku i tak miesiąc czasu jeszcze Wójt pracował nad tym 

budżetem. 
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Sekretarz SRS „Zalezianka” p. Marcin Marszałek – zabrał głos, mam wrażenie że radni 

uważają że w zw. z tym że to przedszkole jest niepubliczne to ono zarabia, ono nie zarabia. 

Pieniądze są przeznaczane na dzieci z waszej gminy. Do tej pory było tak, że przedszkole 

dostawało 75 %  tego co dostaje dziecko w przedszkolu gminnym. Nie rozumiem o czym tu 

jest rozmowa. Tak naprawdę z punktu ekonomicznego to jak najwięcej dzieci powinno 

chodzić do naszego przedszkola bo gmina oszczędza, bo jest tańsze, bo tylko 75 % dotacji. 

Podnoszenie, że jest to prywatne przedszkole jest niestosowne. Z mojego punktu widzenia, 

wszystko rozbija się o brak waszej dobrej woli. Na pierwszej z komisji połączonych na którą 

przyszedłem, na którą nas zaprosiliście, nie było żadnej polemiki oprócz pana Tomasza 

Janika który powiedział że zagłosuje za naszą szkołą bo jest z tej samej miejscowości. Na tej 

komisji Wójt powiedział tak, jest termin nieprzekraczalny do 30 września, nie da się nic 

zrobić gdyby się coś dało to bym zagłosował za waszą szkołą. Udowodniliśmy Wójtowi, że 

może zmienić zdanie, to później powiedział przed kamerami że to właściwie decydują radni. 

Po czym rozmawiałem z Panią Przewodniczącą i skierowała mnie do spotkania z Wójtem, do 

którego doszło. Wójt powiedział, że on widzi tą szkołę jako niepubliczną, że subwencję 

dostaniemy z Państwa, ewentualnie da nam jakąś dotację a my żebyśmy zostali szkołą 

niepubliczną. Czyli ta kwota dofinansowania byłaby mniejsza. Bo do tej pory jak było pół na 

pół gmina i państwo to wszystko się zgadzało. Spotkanie trwało prawie 2 godz. Uważaliśmy 

że jest bardzo konstruktywne. Po spotkaniu doszliśmy do wniosku, że my jako 

Stowarzyszenie zastanowimy się nad propozycją, a Wójt miał się zastanowić czy da radę 

prawnie to zrobić i ewentualnie nad wysokością dotacji. Tego dnia było również spotkanie 

Wójta i Sekretarza z rodzicami w szkole. Wychodząc ze spotkania poprosiłem                                 

o gentelmeńską umowę Wójta żeby nie straszył nam rodziców, że jesteśmy w trakcie rozmów 

z gminą i na razie nic nie wiadomo. Po czym Sekretarz na spotkaniu mówi żeby rodzice 

szukali miejsca w przedszkolu, bo będzie zamknięte. Jednym słowem nas oszukali. W 

ogłoszeniu podpisanym przez Pana Kopytka podstawowa kwota dotacji w tym roku to 19 tys. 

zł na szkołę podstawową. Mam wydruk z Ministerstwa Edukacji z wyliczeniem: Łączna 

kwota subwencji z Ministerstwa Edukacji to 3 381 939 zł na wszystkich uczniów Szkoły 

Podstawowej w gminie. Jest 297,37 uczniów w gminie to wychodzi 11 372 zł średnio na 

ucznia z Ministerstwa Edukacji, 19 tys. zł jest dotacja to nie jest nawet połowa. Gmina 

dokłada ok. 8 tys. zł. Na stronie gminy jest artykuł dlaczego szkoła ma być przekształcona. 

Odniosę się do tego artykułu, Szkoła w Goździe - 82 uczniów, 1 755 809 zł podzieliłem 

wychodzi że gmina ponosi koszty 21 412 zł na ucznia w szkole w Goździe. Szkoła w Łącznej 

- 177 uczniów, 4 100 431 zł to wychodzi 23 166 zł.  Zalezianka 37 uczniów, wg. przelewów 

jakie dostaliśmy na SP i zerówkę dostaliśmy 734 389 zł. W informacji jest napisane że                   

w sumie 950 000 zł łącznie z przedszkolem, co nie jest prawdą bo 880 tys. zł dostaliśmy. 

Podzieliłem to na 37 uczniów to wyszła kwota 19 848 zł, taki jest koszt utrzymania ucznia              

w Zaleziance. Porównanie szkoły w Zaleziance i szkół gminnych, kwota Zalezianki jest 

podana całkowita czyli łącznie z przedszkolem natomiast porównanie kwot pozostałych szkół 

to są tylko szkoły podstawowe. Jak to można porównać. Jest jeszcze informacja na stronie 

gminy cytuję: „Powyższe środki rozdysponowano jako wkład własny do inwestycji: droga 

Zalezianka – 500 000 zł, Podzagnańszcze – 200 000 zł, Podłazie – 150 000 zł, montaż pomp 

ciepła w Bibliotece, GOPS i OSP – 210 000 zł i transport lokalny  – 145 000 zł. To jest te 

1 200 tys. zł jakie zaoszczędziliście. Pytanie do radnych jak pieniądze naszych dzieci                         

z Ministerstwa Edukacji chcecie przeznaczać na drogi.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, nasza dotacja przekazywana co miesiąc 

do Stowarzyszenia szła podzielona na trzy rozdziały: przedszkole, zerówka i szkoła 

podstawowa. Szukajmy winnych nie na podwórku samorządowym. Dokonany audyt za 

2021r. pokazuje że Państwo tych środków które gmina przekazywała nie rozliczacie tak jak 

należy, czyli na rozdziały, na podstawówkę. Wszystko w księgowości roku 2021 było 
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ogólnie. Z dokumentów jasno nie wynikało ile Kowalska wypracowuje będąc nauczycielem 

szkoły, ile jest kosztów przedszkola czy zerówki. Od tego zacznijmy. Po tym audycie 

jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy dobrego wyboru i tego się trzymamy. 

Wiceprezes SRS „Zalezianka” p. Seweryn Dąbrowski – zabrał głos odnośnie przedszkola                 

i dzieci które jedno uczęszcza do przedszkola, drugie do podstawówki. Jak Wójt to widzi, co 

mam powiedzieć dzieciom, przedszkolakowi że nie mogę go oddać do przedszkola ponieważ 

jest zamknięte. Przedszkole z waszych danych wynika kosztowało 152 tys. zł, ile to 

przedszkole będzie kosztowało do czerwca. Przy tych wszystkich kwotach to minimalny 

koszt. Nie fundować rodzicom takich zmian, część się musi zwolnić żeby móc dowozić gdzie 

indziej dzieci do przedszkoli. Nie fundować dzieciom stresu, nerwów, adaptacji, dopiero 

zaadaptowały się w tym przedszkolu. Czynnik ludzki cały czas się przewija, nikt go nie bierze 

pod uwagę. Skoro szkoła funkcjonuje, czemu przedszkole nie może. My się pomyliliśmy nie 

złożyliśmy wniosku do 30 września, ponosimy konsekwencje straciliśmy szkołę, czemu nikt 

nie wyciągnie konsekwencji z tego że Wójt się pomylił mówiąc za trzy dni że przedszkola nie 

będzie. My informujemy rodziców, że przedszkole będzie funkcjonować do końca czerwca,               

a nagle po trzech dniach musimy powiedzieć że nie. Wszyscy sprawdzali w innych szkołach 

czy są miejsca dla dzieci, nie ma. Czy metrażowo spełniają szkoły warunki żeby przyjąć 

nasze dzieci. Nikt nie patrzy na dobro tych dzieci. 

Przewodnicząca Rady – zabrała głos, na ostatniej sesji czy komisji Sekretarz mówił że są 

miejsca wolne i w szkole w Łącznej i Goździe. Jak to jest z tymi miejscami. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, to gremium które uczęszcza do 

przedszkola w Zaleziance, czy do zerówki dwie nasze szkoły samorządowe są w stanie 

zagospodarować. Rozważaliśmy z Dyrektor szkoły w Łącznej przypadek że jeżeli 100 % 

uczniów z przedszkola chciałoby przejść do szkoły w Łącznej jesteśmy w stanie zrobić od 

półrocza drugi oddział. Pod warunkiem że 100 % przedszkolaków przejdzie w jedno miejsce. 

Podtrzymuję to co powiedziałem miesiąc temu, jesteśmy przygotowani i liczymy że dzieci 

trafią do szkół samorządowych w gminie Łączna. 

Radny Chaba – pytanie do Sekretarza, co się dzieje z dziećmi po zlikwidowanych szkołach            

w Klonowie, Zagórzu. Mam na myśli dzieci z przedszkola. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – poinformował, w 2011r. Rada Gminy po podjęciu 

stosownych uchwał rozpoczęła proces reorganizacji sieci szkolnej w gminie Łączna.  

Proces zakończył się zmianą obwodów szkół. Obwód Szkoły Podstawowej w Klonowie był 

przyłączony do obwodu Szkoły Podstawowej w Goździe. Pomimo tego i tak część rodziców 

zdecydowała że dzieci różnych roczników nie wszystkie trafiły do szkoły w Goździe, rodzic 

decydował że ma jechać autobusem do szkoły w Łącznej i jedzie. Dzieci się wymieszały, 

połowa jest w szkole w Łącznej, połowa w Goździe. 

Radny Chaba – zapytał, czy dzieci są dowożone. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – odpowiedział, tak. 

Radny Wykrota – zapytał, czy jest możliwość dowożenia dzieci z Zalezianki.  

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – odpowiedział, autobus jeździ przez Zaleziankę od    

3 lat, jeżeli rodzice wybiorą szkoły na terenie gminy to tak. Po terenie naszej jednostki 

administracyjnej możemy świadczyć usługi dowozu dzieci.  

Sekretarz SRS „Zalezianka” p. Marcin Marszałek –  zabrał głos, chciałbym odnieść się do 

słów Wójta na ostatniej sesji że jako gmina świetnie sobie dajemy radę, mam ranking gmin, 

56 miejsce, zadłużenie 68, a wydatki majątkowe 95. 

Mieszkaniec Zalezianki – zapytał, w czym dzieci z Zalezianki są gorsze że likwiduje się im 

szkołę, przedszkole było wizytówką gminy. To co dobre w gminie trzeba zepsuć. Jeśli 

szukacie oszczędności, dowożenie dzieci do szkół miało być zlikwidowane z chwilą 

zamknięcia gimnazjum. Była podjęta uchwała. Ile dzisiaj wydajemy na dojazdy do szkół. 

Szkoła w Zaleziance powinna istnieć, dawała sobie radę i wcale nie była droga a tu wydajecie 
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ponad 400 tys. zł na dowóz dzieci gdzie go nie powinno być. Z Klonowa i Zagórza 

ewentualnie dzieci powinny być dowożone.  

Przewodnicząca Rady – zabrała głos, zgodnie z ustawą o oświacie powyżej 3 i 4 km dzieci 

muszą być dowożone. Ile km jest na Zaleziankę. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, 400 tys. zł na dowóz to niekoniecznie na 

gimbusy ponieważ obsługa autobusu szkolnego zgodnie z ostatnimi przetargami to koszt 

gminy 175-179 tys. zł. rocznie. Pozostałe koszty to koszty które są pomiędzy gminami na 

refundację uczniów z innych miejscowości, koszty dowozu przez rodziców dzieci 

niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych, placówek w Kielcach i w Skarżysku. Każdy 

rodzic dziecka niepełnosprawnego ma takie prawo i z tego korzysta. W tych środkach mieści 

się wszystko. Koszty dowozu w wyniku podjęcia uchwały o powrotnym przekazaniu szkoły 

nie wzrosną, ponieważ tędy autobus jeździł, jeździ i będzie jeździł w ramach tych samych 

środków. Spod Urzędu Gminy do szkoły w Zaleziance jest 5 km. 

Mieszkaniec Zalezianki – zabrał głos, te autobusy miały jeździć jeśli rodzice z Zalezianki czy 

z Występy chcieli dawać dzieci do szkoły to na swój koszt miały jeździć, nie na koszt gminy. 

Była uchwała podjęta o rejonizacji szkół i przynależności miejscowości do danej szkoły. 

Uchwała nie zniknęła dalej obowiązuje. Było wtedy na sesji mówione, że każdy rodzic który 

będzie chciał sobie przywieźć dziecko do szkoły do  Łącznej ma prawo ale nie na koszt 

gminy. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, te uchwały rady to uchwały, które 

mówią że gmina realizuje i zabezpiecza dowóz dla dzieci uczęszczających do szkół dla 

których organem prowadzącym jest gmina Łączna. Dotychczas w Zaleziance organem 

prowadzącym było Stowarzyszenie nie mogliśmy tego ustawowo realizować, od tego było 

Stowarzyszenie. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się do Sekretarza SRS Zalezianka, jeśli Pan wstaje po raz 

kolejny to chciałabym żeby Pan wypunktował sobie wszystko i powiedział.  

Sekretarz SRS „Zalezianka” p. Marcin Marszałek – zabrał głos, do tej pory dzieci nie były 

równe, bo z Zagórza nie mogły jechać do szkoły w Zaleziance. Czy w zw. z tym że będzie to 

szkoła gminna dzieci z Zagórza będą mogły jechać do szkoły w Zaleziance busem, czy dalej 

nie. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, do szkół samorządowych uczniowie 

będą dowożeni. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 

Ad. 9 a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 

w Gminie Łączna. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się do Radcy Prawnego, czy w projekcie uchwały 

powinniśmy zmienić podstawę prawną. 

Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – zabrał głos, ukazał się nowy Dziennik Ustaw z 2023r. 

w projekcie mamy napisane „z późniejszymi zmianami”, możemy zmienić ale nie musimy. 

Przewodnicząca Rady – rozumiem, nie będziemy zmieniać. 

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  XLV/265/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad. 9 b) 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców, Rodziców i Nauczycieli 

Szkoły Podstawowej w Zaleziance. 

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  XLV/266/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

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

 

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

 

Ad. 9 c) 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koła Gospodyń Wiejskich w Zaleziance, 

Rady Sołeckiej oraz Sołtysa wsi Zalezianka. 

Przewodnicząca Rady – zabrała głos, wczoraj przy omawianiu uchwały wynikła dyskusja na 

temat § 1, jesteśmy po rozmowie z Mecenasem, który potwierdził że musi być użyty wyraz 

„dotacja”. Czyli zmieniamy zapis w § 1 zamiast „subwencja” słowo „dotacja”                                

i w uzasadnieniu również. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie uchwały z naniesionymi zmianami 

poprzez głosowanie jawne imienne. Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska 

radnych, wyczytani radni określali się czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  XLV/267/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

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

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 d) 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Król w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

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  XLV/268/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad. 9 e) 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata                    

2023-2032. 

Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – zabrała głos, proszę o poprawienie zapisu § 7,                             

w zw. z tym że uchwała nie została podjęta do końca roku. § 7 będzie brzmiał: „ Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Wykreślamy zapis „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2023r.”. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie uchwały z naniesioną zmianą poprzez 

głosowanie jawne imienne. Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska radnych, 

wyczytani radni określali się czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  XLV/269/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta większością głosów (za – 13, wstrzymało się – 2/15 radnych) 

 

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

 

Ad. 9 f) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2023 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  XLV/270/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta większością głosów (za – 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2/15 radnych) 

 

Uchwała jak również wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 g) 

Podjęcie uchwały w sprawie powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zaleziance. 

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – zabrał głos, na wczorajszej komisji zaproponowałem 

poprawki do projektu uchwały: 

- w podstawie prawnej ustawa o samorządzie gminnym: „Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 40”,  

- nowe brzmienie § 8: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.” 

Żadnych uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie uchwały z naniesionymi poprawkami 

poprzez głosowanie jawne imienne. Przewodnicząca Rady wyczytywała kolejno nazwiska 

radnych, wyczytani radni określali się czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się”. 

 

Uchwała  Nr  XLV/271/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta większością głosów (za – 13, przeciw – 1, wstrzymał się – 1/15 radnych) 

 

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

 

Ad. 9 h) 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. 

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  XLV/272/2023 

Rady Gminy Łączna  z dn. 12 stycznia 2023r. 

została podjęta jednogłośnie (za – 15/15 radnych) 

 

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

 

Ad. 10. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2022r. 

Przewodnicząca Rady  poprosiła o przegłosowanie protokołu z dnia 29 grudnia 2022r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (za – 15/15 obecnych radnych).  

Wynik głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – zabrał głos w sprawie głosowania nad budżetem, od 

czasu wydzielenia gminy z Suchedniowa w 1995 roku w tym roku budżet gminy jest 

rekordowy. Samorządy borykają się z poważnymi problemami,  ten budżet pokazuje że                

w zasadzie nie mamy problemów. To co zostało zapisane to są fakty. W tym budżecie nie ma 

środków, które będą wykorzystane na inwestycje w naszej gminie a których nie pokazaliśmy 

z oczywistych względów, to nie są małe kwoty, kwota 3 600 tys. zł, myślę o inwestycji 

zagospodarowanie zbiornika Jaśle i budowa naszego PSZOK. Jeśli połączymy te wszystkie 

środki to okazuje się że Gmina Łączna ma budżet powyżej 50 % na inwestycje, a to plasuje 

nas niezwykle wysoko jeśli chodzi o samorządy. Nie wiem skąd czasami ludzie czerpią swoje 

informacje. Większość z was ma okazję pracować ze mną już kolejną kadencję, staram się 
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przekazywać informacje w sposób który jest dla większości osób zrozumiały. O ile do 

pewnych błędów jestem w stanie się przyznać publicznie i powiedzieć że coś mogłem 

powiedzieć nie tak o tyle w kwestiach dot. sprawy niezwykle ważnej staram się wyrażać 

swoje myśli precyzyjnie. Rozumienie zapisów ustawy, jeśli mówię do kogoś że każdy rodzic 

ma prawo wziąć dziecko z gminy Łączna i dać do przedszkola w innym mieście i miasto czy 

gmina przysyła nam informacje w której wynika że gmina ma zapłacić za to dziecko stawkę 

wynikającą z kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, ktoś to rozumie na opak. Dziękuję, 

że w takim procencie zagłosowaliście nie tylko za budżetem ale i za uchwałami. Emocje 

może ustaną, dzieci w Zaleziance nie są przez nas traktowane inaczej niż w Zagórzu, czy 

innej miejscowości. Rozumiem rodziców, osoby, które są związane ze Szkołą w Zaleziance, 

element emocjonalny i odczuwanie dobra swojego dziecka przez rodziców jest konkretne. To 

co tyczy się gospodarowania funduszami publicznymi to mój obowiązek. Przysięgając przed 

Wysoką Radą że rzetelnie i uczciwie będę podchodził do spraw zw. z  gospodarowaniem 

środkami publicznymi w żadnym momencie nie myślałem żeby pewne kwestie traktować 

lekceważąco. Jestem pełen optymizmu że uda się zrealizować inwestycje, które mają się                          

w tym roku 2023 zakończyć. 

 

Ad.  11. 

Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

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

2018-2023. 

   Przewodnicząca Rady Gminy 

           Protokół sporządziła:         

           Magdalena Chmiela            Monika Pająk 
 

 

 


