Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno –
Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej w dniu 21 marca 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy
Łubniany. Obrady o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji
Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny był p.
R. Blaszczyk), w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 4 członków na statutowy
skład 5 (nieobecny był p. R. Blaszczyk), zaś w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej
uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5. W związku z powyższym Komisje uzyskały
quorum do podejmowania wniosków i opinii. Następnie przedstawiono porządek obrad
Komisji Stałych (Zał. Nr 2), w którym zaproponowano dodanie dodatkowych punktów w
brzmieniu „Propozycja zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który ujęto w punkcie 3,
co spowodowało przesunięcie kolejnych punktów, oraz punktu pt. „Przystąpienie do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany”, który ujęto w miejscu
punktu 6, tym samym sprawy bieżące przesunięto do punktu 7. Przedmiotowy porządek obrad
liczący 7 punktów poddano pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie tj.
4 głosami „za” przez Komisję Organizacyjno – Finansową, 5 głosami „za” przez Komisję
Rolno – Gospodarczą oraz 4 głosami „za” przez Komisję Samorządową. Z ramienia Urzędu
Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula –
Skarbnik Gminy, p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. S. Kansy
– Inspektor ds. melioracji oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: p. J. Michałowska – Sołtys wsi Luboszyce, p. R. Buchta
– Sołtys Wsi Kolanowice, p. J. Świerc – Sołtys wsi Łubniany oraz p. K. Pietrek – Sołtys wsi
Kępa.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Funduszu sołeckiego na 2018 r.” (Zał. Nr 3) zreferowała p. B.
Cebula – Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym wyliczenia przygotowane do
zobrazowania powyższej kwestii. Następnie dodała, że do 31 marca Rada Gminy podejmuje
uchwałę, czy wyraża zgodę na funkcjonowanie funduszu sołeckiego czy też nie wyraża zgody.
Z kolei do 30 czerwca Rada Gminy podejmuje uchwałę w kwestii zwiększenia środków
sołeckich powyżej kwot funduszu. Do dnia 31 lipca Wójt zobowiązany jest przekazać sołectwu
informację nt. przyznanych środków w ramach funduszu sołeckiego. Informacja taka także
zostaje przekazana do Wojewody Opolskiego. Ponadto do 30 września sołtys każdego sołectwa
składa wniosek do Wójta o uwzględnienie danych środków w budżecie gminy. P. M. Zapisek
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poprosił obecnych sołtysów o wyrażenie swojego stanowiska. P. J. Świerc odpowiedział, iż
jego zdanie się nie zmieniło w stosunku do poprzednich lat, i dalej jest przeciwny
wprowadzania funduszu sołeckiego. P. J. Pilarczyk podkreślił, iż dotychczasowy sposób
wydatkowania środków sołeckich bardzo dobrze funkcjonuje, jednakże nie oznacza to, że przy
wprowadzeniu funduszu sołeckiego w myśl ustawy nie będzie to jeszcze lepiej funkcjonowało,
a co należy podkreślić, gmina pozyska dodatkowe środki. (Na posiedzenia przybył p. R.
Blaszczyk – w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 5 członków, w
posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej także uczestniczy 5 członków). Głos zabrał radny
z Kolanowic, p. W. Brich stwierdzając, iż sołectwo Kolanowice zyskałoby na przyjęciu
proponowanego funduszu sołeckiego, jednakże wówczas zostaną ograniczone możliwości
wydatkowania danych środków, mowa tutaj o wydatkach na imprezy kulturalne. Także swoje
zdanie wyraził sołtys wsi Jełowa, który także jest przeciwny wprowadzeniu funduszu
sołeckiego. Poproszono p. B. Cebulę o wypowiedzenie się w kwestii poruszonej przez radnego
z Kolanowic. W odpowiedzi podkreśliła, iż wydatki na kulturę są wydatkami własnymi gminy,
jednakże muszą to być uzasadnione wydatki. Przytoczyła sytuację, w której to wydatek na
realizację wycieczki został nieuwzględniony w ramach funduszu sołeckiego, gdyż jego
celowość nie była zasadna. Ponadto muszą także być zrealizowane w ramach tych środków
zadania inwestycyjne. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łubniany stwierdzając, iż nie ma
obaw o wywiązanie się z tego zadania przez gminę, jednakże są obawy o wywiązanie się Rad
Sołeckich z działalności funduszu sołeckiego w ramach ustawy, gdyż wówczas Rada Sołecka
nie będzie miała głosu, wszelkie decyzje będą poddawane pod głosowanie mieszkańcom, a
Rada Sołecka wraz z Sołtysem zobowiązana będzie do wykonania i rozliczenia środków z
funduszu. Podkreślił, iż na zebraniach są bardzo różne sytuacje, w których to nie zawsze jest
brane pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców, a tylko tych, których dany interes dotyczy,
co może spowodować nie do końca wydanie środków na priorytetowe zadania sołectwa. Obawy
są także, aby sołtysi w ostateczności nie pozostali sami z tą sprawą, skoro Rada Sołecka nie
będzie miała na nic wpływu, jej członkowie mogą poczuć się niepotrzebni. Ponadto podjęcie
funduszu sołeckiego może skutkować rezygnacją sołtysów z pełnionego stanowiska. P. W.
Kalina, który poprzednio był za funduszem sołeckim, obecnie zmienił zdanie, gdyż ma
wspaniałych członków Rady Sołeckiej, a przyjęcie przedmiotowego funduszu może
doprowadzić do rezygnacji jej członków, skoro nie będą mieli wpływu na wydatkowanie
środków, a jedynie dopilnowanie tego co zadecydują mieszkańcy, a podkreślić należy, że mogą
często zostać przegłosowane inwestycje nie do końca priorytetowe. Dodał, iż najlepszy pogląd
na potrzebne inwestycje ma Rada Sołecka wraz z Sołtysem, którzy muszą zadbać o komfort
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wszystkich mieszkańców. Głos zabrała także p. M. Waleska stwierdzając, że obecny sposób
wydatkowania środków w ramach sołectwa jest sprawiedliwy. Wywiązała się dyskusja nt.
negatywnego nastawienia Wójta wobec proponowanego funduszu sołeckiego. Stwierdzono
także, że w jakiś sposób próbuje się zniechęcić sołtysów do przyjęcia funduszu, a przecież
nawet nie wiadomo jak funkcjonowałby on w naszej gminie. (Z posiedzenia wyszedł p. J.
Krzyścin – w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 4 członków). P.
M. Zapisek zasugerował, aby zorientować się jak w innych gminach sprawdza się fundusz
sołecki. P. E. Fila dodał, iż członkowie Rady Sołeckiej wsi Jełowa negatywnie wypowiadają
się nt. proponowanego funduszu sołeckiego. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do
głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 1 głosem „za” przy 2
głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się oraz Komisja Samorządowa 3 głosami
„przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” nie poparła przedmiotowej propozycji. Z kolei
członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej zagłosowali 2 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i
2 głosami „wstrzymującymi się”, wnosząc do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok
2017” (Zał. Nr 4) zreferował p. S. Kansy – Inspektor ds. melioracji informując zebranych, iż
Program realizuje zadania w zakresie interwencyjnego odławiania bezdomnych zwierząt oraz
sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku, jako bezpośrednie działanie mające wpływ na
zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. Ponadto Program obejmuje realizację zadań w
zakresie:
a) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
b) opieki na bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi poprzez wskazanie i zapewnienie
opieki w wyznaczonym gospodarstwie rolnym,
c) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
d) dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym,
e) usypiania ślepych miotów.
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom
lub zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy Łubniany. (Z posiedzenia
wyszedł p. W. Brisch jest 4 radnych Komisji Rolno – Gospodarczej oraz 3 członków Komisji
Organizacyjno – Finansowej). Ponadto treść projektu Programu została poddana konsultacjom
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społecznym, do których nie wniesiono uwag. Powiatowy Lekarz Weterynarii zasugerował brak
wpisu mówiącego o podpisaniu umowy ze Schroniskiem dla zwierząt, jednakże umowa taka
jest podpisana, dlatego uwaga ta nie jest zasadna. P. S. Kansy dodał, iż w celu zapobiegania
zjawiska dotyczącego bezdomności psów w danym Programie ujęto zapis obejmujący zadanie
dotyczące znakowania zwierząt poprzez wszczepienie identyfikatorów elektronicznych psom
będących własnością mieszkańców gminy Łubniany, na co zostały przeznaczone odpowiednie
środki finansowe. P. J. Pilarczyk zasugerował, że w przypadku rozjechanych zwierząt przy
drogach, można by na zebraniach wiejskich przekazać informację mieszkańcom, że należy
wówczas w takich sytuacjach powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii. (Na posiedzenie
powrócił p. J. Krzyścin – jest 4 radnych Komisji Organizacyjno – Finansowej). Wobec braku
dalszych uwag przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno –
Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie
tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa 5 głosami „za” opowiedziały się za przytoczoną
propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej” (Zał. Nr 5) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy podkreślając, iż w
załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020” w wydatkach bieżących w kwestii
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków unijnych proponuje się ujęcie projektu: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany, gdzie limity
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach w kolejnych latach przedstawiałyby się
następująco: 2017 r. – 525.198,92 zł, 2018 r. – 615.000,14 zł, 2019 r. – 581.879,74 zł. Z kolei
limit w 2017 roku Urzędu Gminy Łubniany wyniesie 20.000,00 zł, co przedstawiają koszty
pośrednie związane z projektem (na posiedzenie powrócił p. W. Brisch – w Komisji
Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 5 członków oraz w Komisji Rolno – Gospodarczej
także uczestniczy 5 członków). Z kolei w wydatkach majątkowych proponuje się ująć wydatki
na budowę domu dziennego pobytu, gdzie limit w 2017 r. Urzędu Gminy Łubniany wyniesie
100.000,00 zł. Z kolei limit GOPS wyniesie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwestii wydatków
majątkowych proponuje się ująć środki własne gminy związane z wyżej przytoczonym
projektem w kwocie 100.000,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Rolno
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– Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 5 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec
powyższego Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do budżetu gminy Łubniany na 2017 r.” (Zał.
Nr 6) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż w dochodach
budżetowych bieżących proponuje się zwiększenia na łączna kwotę 87.943,90 zł w działach:
1) Dział 852 rozdział 85295 § 2007 – kwota 35.870,00 zł (dotacja środków UE na Projekt:
Bliżej rodziny i dziecka);
2) Dział 852 rozdział 85295 § 2009 – kwota 52.073,90 zł (w tym: dotacja – wkład krajowy
na Projekt: Bliżej rodziny i dziecka – kwota 6.330,00 zł, projekt: Stworzenie
kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych – kwota 45.743,90 zł).
Z kolei zmniejszenia proponuje się dokonać w kwocie 50.992,62 zł w dziale 852 rozdział 85295
§ 2007 w kwocie 50.992,62 zł (dotacja wkład UE na projekt: Stworzenie kompleksowego
systemu wsparcia osób niesamodzielnych). P. B. Cebula dodała, że w dochodach majątkowych
planuje się dokonanie zwiększenia w kwocie 16.500,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 § 6209
w kwocie 16.500,00 zł z tytułu dotacji na projekt: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych. Z kolei zmniejszeń planuje się dokonać w kwocie 19.898,80
zł w dziale 852 rozdział 85295 § 6207. Następnie Skarbnik Gminy omówiła kwestię wydatków
budżetowych, gdzie w wydatkach bieżących planuje się dokonać zwiększenia w kwocie
94.902,48 zł w działach:
1) Dział 600 rozdział 60016 – wydatki na remonty dróg gminnych - 56.102,36 zł;
2) Dział 852 rozdział 85295 – realizacja projektu: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych) – kwota 38.800,12 zł (w tym: Urząd Gminy –
20.000,00 zł – koszty pośrednie związane z projektem, GOPS – 18.800,12 zł).
Z kolei w wydatkach majątkowych proponowane zmiany przedstawiają się następująco:
1. Zwiększenia – kwota 101.530,00 zł:
a) dział 010 rozdział 01042 – zadanie: Przebudowa ul. Opolskiej – bocznej w
miejscowości Masów ( będzie realizowane w całości ze środków gminy z uwagi na brak
dofinansowania z Samorządu Województwa Opolskiego) – kwota 74.250,00 zł (całość
zadania na kwotę 243.000,00 zł),
b) dział 852 rozdział 85295 – zadanie: Zakup wyposażenia w ramach Projektu: Stworzenie
kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych – zadanie realizowane przez
GOPS Łubniany – kwota 10.000,00 zł,
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c) dział 926 rozdział 92695 – zadanie: Budowa wiaty na boisku LZS Brynica – 17.280,00
zł (całość zadania na kwotę 40.144,00 zł).
2. Zmniejszenia – kwota 162.880,00 zł:
a) dział 010 rozdział 01042 – rezygnacja z zadania: Przebudowa ul. Szkolnej w
miejscowości Dąbrówka Łubniańska z uwagi na brak dofinansowania z Samorządu
Wojew. Opolskiego – kwota 145.600,00 zł,
b) dział 926 rozdział 92695 – rezygnacja z zadania: Rozbudowa zaplecza socjalnego LZS
Brynica polegająca na budowie magazynu na sprzęt rady sołeckiej w ramach inicjatywy
lokalnej – kwota 17.280,00 zł (w porozumieniu z sołtysem i inicjatorami).
P. K. Urbanek poinformował, iż w ubiegłym roku złożono wnioski na realizację ulicy Szkolnej
w Dąbrówce Łubniańskiej oraz ulicy Polnej w Masowie. Niestety przedmiotowe wnioski
zostały negatywnie rozpatrzone przez Samorząd Województwa Opolskiego, gdyż wyżej
punktowane są obecnie drogi prowadzące bezpośrednio do gruntów rolnych. W związku z
powyższym rezygnuje się z wykonania zadania mającego na celu przebudowę ulicy Szkolnej
w Dąbrówce Łubniańskiej. W związku z powyższym p. M. Waleska zapytała czy jest
możliwość realizacji w przyszłym roku tej ulicy, która jest w fatalnym stanie, a stanowi dojazd
m.in. do agroturystyki. W odpowiedzi p. K. Urbanek stwierdził, iż jeżeli tylko będą wznowione
nabory, wówczas ponownie wniosek ten zostanie skierowany. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 5 głosami „za”,
Komisja Rolno – Gospodarcza także 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 5 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z
powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego
w Polsce” (Zał. Nr 7) zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, informując zebranych, iż
przedmiotowy projekt uchwały przesłany został przez Związek Gmin Wiejskich RP i jest
wynikiem badania ankietowego przeprowadzonego przez Związek, wg którego 89% gmin
wyraziło potrzebę przygotowania wzoru uchwały. P. J. Nalepka dodała, iż członkami Związku
Gmin Wiejskich RP jest obecnie 596 gmin. Projekt dotyczy sprzeciwu wobec radykalnych
zmian w samorządowym prawie wyborczym w zakresie:
a) rewizji zakresu okręgów wyborczych,
b) ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich,
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c) podniesienia progów wyborczych,
d) ograniczenia

kadencyjności

organów

wykonawczych

jednostek

samorządu

terytorialnego ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności wynikających z
art. 62 Konstytucji RP – godzą w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
P. M. Zapisek stwierdził, iż w przedmiotowym projekcie uchwały brakuje odniesienia na
podstawie, którego opieramy swoje spostrzeżenia, gdyż prawo nie zostało zmienione. Może
należałoby wpisać fakt takiego licznego odzewu gmin, co do powstania danego projektu
uchwały. P. J. Nalepka odpowiedziała, iż dany projekt uchwały został przesłany gminie
Łubniany w formie jaką otrzymali zebrani. Ponadto przedmiotowe działanie ma na celu
wyprzedzenie działań związanych ze zmianą prawa, o której słyszy się w przekazach
medialnych. Radni stwierdzili, iż najważniejszym w tej materii jest to, aby wyrazić swój
sprzeciw wobec zapowiadanych działań. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do
głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 5 głosami
„za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja
Samorządowa również jednogłośnie tj. 5 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną
propozycją. W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Łubniany” (Zał. Nr 8) (z posiedzenia wyszedł p. M. Zapisek – w
posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 4 członków, w posiedzeniu
Komisji Rolno – Gospodarczej uczestniczy także 4 członków) zreferował p. K. Baldy – Wójt
Gminy Łubniany informując zebranych, iż opracowanie przedmiotowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem
miejscowości Łubniany. Takie działania zostały już wykonane w miejscowościach Jełowa,
Dąbrówka Łubniańska oraz Masów, dlatego obecnie proponuje się dokonanie zmian i
aktualizacji w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 4 głosami
„za” oraz Komisja Samorządowa 5 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją.
W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały (Na
posiedzenie powrócił p. M. Zapisek – w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej
uczestniczy 5 członków, w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej także uczestniczy 5
członków).
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Ad 7) W tym punkcie zebrani udali się na wizytację Publicznej Szkoły Podstawowej w
Luboszycach oraz Publicznego Gimnazjum w Biadaczu.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. R. Buchta o godzinie 17.45 zakończył obrady
połączonych Komisji.
Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Materiały dotyczące funduszu sołeckiego,
Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok
2017,
Nr 5 – Materiały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej,
Nr 6 – Materiały dotyczące propozycji zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.,
Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce,
Nr 8 – Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Komisji
Samorządowej

Przewodniczący Komisji
Komisji Organizacyjno – Finansowej

Waldemar Kalina

Ryszard Buchta

Przewodniczący Komisji
Rolno – Gospodarczej

Ewald Fila
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