Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej i Komisji Rolno –
Gospodarczej, które odbyło się w dniu 12 września 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy
Łubniany. Obrady o godzinie 14.15 otworzył Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej,
p. E. Fila. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Rolno –
Gospodarczej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Nieobecny był p. W. Brisch),
zaś w Komisji Organizacyjno – Finansowej także uczestniczyło 4 członków na statutowy
skład 5 (Nieobecny był p. W. Brisch). W związku z powyższym Komisje uzyskały quorum
do podejmowania opinii i wniosków. Następnie przedstawiono porządek obrad (Zał. Nr 2).
Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy - Wójt Gminy
Łubniany, p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka –
Sekretarz Gminy, p. K. Skowron – Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki
odpadami oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. Wśród
zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: p. J. Górniak oraz p. P. Synowiec – autorzy
projektu „Program Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany na lata 2017 – 2020
z perspektywą do roku 2024”.
Ad 1) W zagadnieniu dotyczącym „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” (Zał. Nr 3) jako pierwsza głos zabrała p. K.
Skowron – Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami informując
zebranych, iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw programy ochrony środowiska uchwalone
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016, przed dniem, wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność na czas na jaki
zostały uchwalone jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Wykonując ustawowy
obowiązek przygotowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany”,
który został sporządzony w sposób zgodny z kluczową strategią „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko” z perspektywą do 2020 r., zapisami ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego, Programem
Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego, wytycznymi rządowymi dotyczącymi
zawartości programów ochrony środowiska oraz dokumentami strategicznymi na szczeblu
lokalnym. Następnie p. K. Skowron oddała głos autorom Programu p. J. Górniak oraz p. P.
Synowiec, którzy poinformowali, iż przedmiotowy Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 został opracowany zgodnie z ustawą
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Prawo ochrony środowiska (art. 14 - 18) i został oparty na celach perspektywicznych
Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego oraz na wytycznych Ministra
Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska. Podano krótką charakterystykę geograficzno-fizyczną gminy Łubniany oraz
uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Ponadto scharakteryzowano wszystkie obszary
interwencji, dokonano analizy stanu środowiska naturalnego

w gminie w zakresie

poszczególnych obszarów interwencji, zaproponowano cele i działania oraz określono
wskaźniki monitorowania. Następnie autorzy programu przedstawili szczegółowo cele i
kierunki ochrony środowiska w gminie Łubniany. P. E. Fila zapytał czy budowa nowych
bloków przy Elektrowni Opole oraz kierunek wiatrów mają wpływ na zanieczyszczenie
środowiska w gminie Łubniany, i czy została ujęta ta kwestia w przedstawianym Programie?
W odpowiedzi podkreślono, iż na pewno kwestie te mają wpływ na środowisko i jest to
badane, jednakże wpływ nowych bloków zostanie dopiero określony w kolejnym Programie.
Przy okazji budowy takiego bloku, jest wykonywana analiza uciążliwości. P. J. Górniak
dodał, iż badany jest wpływ tylko większych zakładów na środowisko naturalne. Następnie
głos zabrał p. M. Zapisek stwierdzając, iż mniejsze zagrożenie stwarza Elektrownia Opole,
aniżeli palenie byle czym w kotłach w okresie jesienno – zimowym. Największym
zagrożeniem jest niskoemisyjność. Radny z Masowa zapytał kto jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie oceny stanu powietrza. P. J. Górniak odpowiedział, iż do oceny stanu
powietrza w atmosferze jest upoważniony Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Ponadto radni przyjęli także uchwałę w kwestii planu gospodarki niskoemisyjnej,
gdzie w ramach tego programu była robiona inwentaryzacja źródeł emisji. P. M. Zapisek
zauważył, iż dużym problemem są mieszkańcy, którzy niestety palą także tworzywami
sztucznymi, czy można ich jakoś zdyscyplinować, czy są jakieś przepisy ograniczające takie
działania? P. J. Górniak stwierdził, iż temat jest problematyczny, gdyż jedna analiza popiołu
kosztuje w instytucie około 1000,00 zł, co generuje bardzo wysokie koszty, a i tak nie daje
konkretnych dowodów odnośnie tego czym palono w tym piecu. Ponadto podkreślono, że
zazwyczaj mieszkańcy palą tym co jest najtańsze, gdyż opał drożeje, a społeczeństwo często
nie stać na wykorzystywanie lepszych rozwiązań ogrzewania pomieszczeń oraz materiałów
do opalania. P. J. Pilarczyk podkreślił jak zmienia się w chwili obecnej struktura systemów
rodzaju ogrzewania. Dość powszechna jest zmiana ogrzewania węglowego na pelet. Co jest
pozytywnym zjawiskiem. P. M. Zapisek stwierdził, iż można by przeprowadzać jakieś
kontrole lub też bardziej kłaść nacisk na edukację nt. zagrożeń związanych z
niskoemisyjnością. P. J. Krzyścin zauważył, iż podano w programie, iż skanalizowano
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dotychczas gminę Łubniany w 55,6%, tym samym pytając o zalecenia, które narzuca dany
program na gminę, aby ta ochrona środowiska została spełniona w tym zakresie? Głos zabrał
p. K. Urbanek informując radnego z Brynicy, iż dane przytoczone w tym programie pochodzą
z 2015 roku, czyli można stwierdzić iż nie jest to najnowszy wskaźnik podkreślając, iż
pochodzą one z informacji zasięgniętych z Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie jeszcze
nie wykazano nawet roku 2016. P. J. Krzyścin zapytał co jest w tym programie powiedziane
na temat tych miejsc, które nie zostaną skanalizowane? P. J. Górniak odpowiedział, iż te
obszary gminy, które zostały ujęte w Aglomeracji zostaną skanalizowane, jednakże te które
się nie kwalifikują, w tych programach są ujęte tylko do przydomowych oczyszczalni
ścieków. P. J. Pilarczyk stwierdził, iż także w Urzędzie Gminy można wyliczyć na jakim
poziomie obecnie skanalizowana jest gmina Łubniany. (Z posiedzenia wyszedł p. J. Krzyścin,
tym samym w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 3 członków). P.
M. Zapisek poruszył temat odprowadzenia wód powierzchniowych. Wobec braku dalszej
dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza 4
głosami „za” oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za”
poparły przedmiotową propozycję. W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady
Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany” (Zał. Nr 4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych,
iż w Załączniku Nr 1 wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej z budżetem gminy na 2017 r. (Na posiedzenie powrócił p. J. Krzyścin, tym
samym w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 4 członków). Z kolei
w Załączniku nr 2 część zadania, która była zapisana w planie finansowym Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach została przeniesiona na zajęcia kulturalne
w ramach Łubniańskiego Ośrodka Kultury w kwocie 253.800,00 zł. W związku z powyższym
należy przekazać Łubniańskiemu Ośrodkowi Kultury dotację na realizację tego zadania.
Ponadto w przedsięwzięciu „Przedszkola na wymiar” nastąpi korekta limitów pomiędzy
Publicznym Przedszkolem w Kępie a Urzędem Gminy Łubniany o kwotę 0,80 zł. W kwestii
przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap
II całość zadania wyniesie 3.933.200,01 zł, a poszczególne limity: na 2017 r. – 1.300.000,00
zł, limit na 2018 r. – 2.633.200,01 zł. Głos zabrał p. J. Pilarczyk pytając o to czy zostaną
przesunięte środki na realizację przebudowy drogi nr 461 w miejscowości Brynica, gdzie
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zadeklarowano partycypację w kosztach. P. K. Urbanek odpowiedział, iż obecnie Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu rozpatruje złożoną przez Urząd Gminy Łubniany propozycję.
W tym miesiącu po rozstrzygnięciach przetargowych podjęta zostanie decyzja odnośnie
zakresu ww. przebudowy. P. J. Krzyścin zapytał o szczegóły deklaracji złożonej przez Urząd
Gminy Łubniany. P. K. Urbanek odpowiedział, iż z budżetu gminy przeznaczy się na kwestię
rozbudowy tej drogi 400.000,00 zł. P. M. Zapisek zapytał o brak przeznaczenia dotacji
na kościół parafialny w Łubnianach. P. B. Cebula stwierdziła, iż parafia Łubniany nie złożyła
wniosku o dotację, gdyż kościół ten nie został jeszcze ujęty w rejestrze zabytków, na które
przeznaczane są te dotacje. Następnie p. J. Krzyścin poruszył kwestię utworzenia sekcji tenisa
stołowego w gminie, gdzie rodzice z Brynicy zakupili by odpowiedni sprzęt, a od gminy
oczekiwaliby zatrudnienia instruktora. Czy w tym budżecie można by ująć koszty
zatrudnienia danego instruktora przez trzy miesiące? Dodał, iż oprócz piłki nożnej w gminie
Łubniany nie ma innej dyscypliny sportu. Poprosił, aby zająć się tą sprawą jeszcze w tym
roku. Jest to grupa dzieci, które chciałyby uprawiać inną dyscyplinę sportu oprócz piłki
nożnej, gdzie rodzice zobowiązują się zapewnić odpowiedni sprzęt, a brakuje jedynie
opłacenia oraz zatrudnienia instruktora w tej dyscyplinie. P. J. Pilarczyk zaproponował, aby
zatrudnić tego instruktora w Łubniańskim Ośrodku Kultury. P. B. Cebula odpowiedziała, że
w statucie widnieje zapis, iż Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się tylko częścią kulturalną
gminy i nie można ująć w jej zadaniach zajęć sportowych. Z kolei p. K. Urbanek
zaproponował, aby kwestię tą podjąć w przyszłym roku kiedy to do końca września składają
wnioski organizacje pozarządowe, gdzie można byłoby zaproponować LZS-owi złożenie
wniosku także na zatrudnienie takiego instruktora. P. J. Pilarczyk odpowiedział, iż LZS-y
działają społecznie i należy się zastanowić czy organizacyjnie będą umiały udźwignąć
tą kwestię. Zastępca Wójta odpowiedział, iż w budżecie gminy przeznaczane są środki
na sport i niekoniecznie musi to być piłka nożna, dlatego można byłoby się zwrócić do LZS-u
o wystąpienie po środki na zatrudnienie instruktora tenisa stołowego. P. J. Krzyścin zapytał
czy w takim razie należy rodziców wysłać z zapytaniem do członków LZS-u? Należy
wspomóc taką grupę, a nie odsyłać ją do innej organizacji. Urząd Gminy powinien się taką
kwestią zainteresować. P. J. Krzyścin dodał, iż LZS-owi nie można narzucić kolejnego
zadania, z którego będzie zobligowany się rozliczyć, bo zwyczajnie się na to nie zgodzi.
P. E. Fila odpowiedział, iż osoby zainteresowane powinny porozmawiać w tej kwestii
z przedstawicielami LZS-u. W rozmowie stwierdzono, że powinna to być określona grupa
osób np. zrzeszenie czy stowarzyszenie. P. M. Zapisek zaproponował, aby w szkole zatrudnić
instruktora. P. B. Cebula odpowiedziała, że niestety szkoła raczej się nie podejmie takiego
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zadania. Zaproponowano, aby może zmienić zapis w statucie Łubniańskiego Ośrodka
Kultury, aby można było w ramach tego ośrodka zatrudnić instruktora. Pracownicy Urzędu
Gminy zaproponowali, aby w ramach stowarzyszenia wystąpić o te środki z tzw. inicjatywy
lokalnej. (Z posiedzenia wyszedł p. R. Blaszczyk, tym samym w Komisji Organizacyjno –
Finansowej uczestniczy 3 członków). P. J. Pilarczyk stwierdził, iż łatwiej byłoby zmienić
statut Łubniańskiego Ośrodka Kultury, aniżeli dopełnić wszelkich formalności związanych
z założeniem Stowarzyszenia. Ponadto radny z Brynicy podkreślił, iż jakiś czas temu Wójt
wnioskował o utworzenie uchwały w kwestii przyznawania nagrody mieszkańcom gminy
za osiągnięcia sportowe, a jak ma się rozwijać sport w gminie skoro jest problem
z zatrudnieniem chociażby instruktora tenisa stołowego. W związku z brakiem dalszej
dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza
jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie
tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec powyższego Komisje
wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do budżetu gminy” (Zał. Nr 5) zreferowała
także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy podkreślając, iż

(Na posiedzenie powrócił

p. R. Blaszczyk, tym samym w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy
4 członków) w dochodach budżetowych bieżących proponuje się dokonać zwiększeń
w łącznej kwocie 201.716,42 zł:
1) Dział 750 rozdz. 75023 § 0950 – wpływy z tyt. odszkodowania (za plac zabaw
w Kolanowicach) – 50.000,00 zł;
2) Dział 801 rozdz. 80104 § 0830 – wpływy z usług (zwroty kosztów za dzieci innych
gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Łubniany) – 115.000,00 zł;
3) Dział 855 rozdz. 85502 § 0920 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 420,00
zł;
4) Dział 921 rozdział 92120 § 2057 – dotacja na realizacje Projektu „Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji
i Rekreacji – część południowa – 32.096,42 zł;
5) Dział 921 rozdział 92195 § 0960 – darowizny na dożynki gminne – 4.200,00 zł.
Z kolei w dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększenia w kwocie
60.350,00 zł:
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1) Dział 010 rozdz. 01095 § 0770 – dochody ze sprzedaży mienia (działki) –
48.850,00 zł;
2) Dział 750 rozdz. 75023 § 0870 – sprzedaż autobusu – 11.500,00 zł.
P. B. Cebula dodała, iż proponuje się dokonanie zmniejszenia w wydatkach budżetowych
bieżących w kwocie 73.520,80 zł w działach:
1) Dział 750 rozdz. 75095 – dotacja dla Gminy Popielów w ramach umowy partnerskiej
na realizacje projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na
obszarze Stobrawskiej

Strefy

Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” –

23.000,00 zł;
2) Dział 801 rozdz. 80104 - Projekt : Przedszkola na wymiar (PP Kępa) - 0,80 zł;
3) Dział 852 rozdz. 85295 – Projekt Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób
niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany – przeniesienie środków
z GOPS Łubniany na dodatkowego realizatora zadania ŁOK Łubniany - 50.520,00 zł
(realizacja zajęć kulturalnych).
Z kolei zwiększenia planuje się dokonać w działach:
1) Dział 750 rozdz. 75023 – Projekt: Przedszkola na wymiar (Urząd Gminy – koszty
pośrednie) – 0,80 zł ;
2) Dział 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowa Straż Pożarna – wpłaty
na jednostek państwowy fundusz celowy – na zakup sprzętu ochrony układu
oddechowego (wniosek PSP) – 7.000,00 zł;
3) Dział 801 rozdz. 80101 – doposażenie szkół w związku z reformą (SP Jełowa –
15.000,00 zł, SP Łubniany – 15.000,00 zł) – 30.000,00 zł;
4) Dział 801 rozdz. 80104 – wydatki bieżące PP Brynica – 10.000,00 zł;
5) Dział 801 rozdz. 80104 – zwroty kosztów za dzieci z gminy Łubniany uczęszczające
do przedszkoli poza gminą – 90.000,00 zł;
6) Dział 852 rozdz. 85214 – wydatki na koszty za DPS (GOPS) – 44.301,42 zł
7) Dział 852 rozdz. 85278 – pomoc finansowa dla Gminy Cisek na usuwanie skutków
nawałnicy w lipcu 2017 r. (dotacja celowa) – 10.000,00 zł (wniosek Gminy Cisek
o udzielenie pomocy);
8) Dział 852 rozdz. 85295 – realizacja zadania „Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany”
przez realizatora ŁOK Łubniany – dotacja celowa dla ŁOK - 50.520,00 zł;
9) Dział 855 rozdz. 85502 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek za lata
ubiegłe – 1.000,00 zł;
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10) Dział 921 rozdz. 92120 - wydatki na realizację projektu „Ochrona, promocja i rozwój
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji –
część południowa” – dotyczą promocji projektu i zarządzania projektem –
30.565,00 zł (Projekt realizowany w latach 2016 – 2018);
11) Dział 921 rozdz. 92195 – wydatki na dożynki gminne pochodzące ze środków
darowizn – 4.200,00 zł;
12) Dział 921 rozdz. 92195 – przeniesione środki sołectwa Luboszyce (z dz. 600) 2.000,00 zł;
13) Dział 926 rozdz. 92695 – wydatki na odtworzenie zniszczonego placu zabaw
w Kolanowicach (ze środków odszkodowania) – 50.000,00 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, iż w wydatkach majątkowych planuje się
dokonać zmniejszeń w dziale 700 rozdz. 70005 na zakup blaszanego magazynu
gospodarczego w Biadaczu w kwocie 5.300,00 zł (przeniesienie środków sołectwa na zakup
wiaty przystankowej). Z kolei zwiększenia planuje się dokonać w kwocie 11.300,00 zł
w działach:
1) Dział 600 rozdział 60016 – Zadanie: Zakup wiaty przystankowej w Biadaczu –
5.300,00 zł;
2) Dział 600 rozdz. 60016 - Zadanie: Zakup wiaty przystankowej w Luboszycach –
6.000,00 zł.
Dopowiedziała, że zmiana nastąpi także w poniższych tabelach i załącznikach do uchwały
budżetowej na 2017 r.
1. Tabela: Zadania inwestycyjne w 2017 r.
2. Tabela: wydatki sołectw w 2017 r.
3. Załącznik nr 1: Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno –
Gospodarcza jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa także
jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku
powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Przyznania dotacji na prace remontowe przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków” (Zał. Nr 6) zreferował p. K. Urbanek – Zastępca Wójta
podkreślił, iż gmina Łubniany jest partnerem w projekcie „Ochrona, promocja i rozwój
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, gdzie
wiodącym liderem jest gmina Popielów. Partnerami są także gminy Dobrzeń Wielki,
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Popielów, Łubniany oraz parafie z tych gmin. Na terenie naszej gminy trzy parafie przystąpiły
do tego projektu: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Bartłomieja w Jełowej wystąpiła
o dofinansowanie dwóch kościołów tj. mieszczącego się w miejscowości Jełowa
oraz w miejscowości Kobylno, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Szczepana w Brynicy
oraz Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach z kościołem
filialnym p.w. św. Barbary w Kolanowicach. Dodał, iż w budżecie gminy zostały także
zarezerwowane środki na dotacje z przeznaczeniem na zabytki, a dofinansowanie z projektu
wyniesie 85%. Parafie nie będą ponosiły kosztów własnych związanych z montażem
systemów alarmowych i przeciwpożarowych. Następnie przedstawił kwoty łącznych kosztów
zadania oraz kosztów dotacji w poszczególnych parafiach. Wójt uzyskał upoważnienie
od

proboszczów

do

przeprowadzenia

postępowań

przetargowych,

gdzie

umowy

z wykonawcami będą już podpisywane bezpośrednio z proboszczami reprezentującymi dane
parafie. Generalnie wpływały po cztery oferty na każde z zadań. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania nad następującymi propozycjami:
1) Przyznanie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu –
Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (głosowanie: Komisja Rolno – Gospodarcza
4 „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa 4 głosami „za”);
2) Przyznanie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Szczepana w Brynicy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (głosowanie: Komisja Rolno – Gospodarcza 4 „za”, Komisja
Organizacyjno – Finansowa 4 głosami „za”);
3) Przyznanie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jełowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (głosowanie: Komisja Rolno – Gospodarcza 4 „za”, Komisja
Organizacyjno – Finansowa 4 głosami „za”);
4) Przyznanie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jełowej
(kościół filialny p.w. św. Mateusza w miejscowości Kobylno) na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (głosowanie: Komisja Rolno – Gospodarcza 4 „za”, Komisja
Organizacyjno – Finansowa 4 głosami „za”).
W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
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Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych” (Zał.
Nr 7) zreferował także p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując, iż gmina Łubniany zleciła
opracowanie projektów przebudowy ul. Polnej w miejscowości Łubniany i ul. Brzozowej
w miejscowości Jełowa. Przebudowa przedmiotowych dróg zgłoszona zostanie do realizacji
ze środków budżetu Województwa Opolskiego zgodnie z „Zasadami dofinansowania
dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań
określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych” przyjętymi Uchwałą
Nr 2945/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2012. P. Urbanek
dopowiedział, że zgodnie z przytoczonymi zasadami ze środków budżetu Województwa
Opolskiego dofinansowane są zadania określone w art. 22c ust. 1 dotyczące budowy
i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przez to sformułowanie należy
rozumieć drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg publicznych w rozumieniu przepisów
o drogach publicznych, pełniącą funkcję dojazdu do gruntów rolnych, stanowiącą zwarty ciąg
komunikacyjny przebiegający wśród pól i gospodarstw rolnych. W dniu 9 sierpnia br. Wójt
Gminy Łubniany wystąpił do Starosty Opolskiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej przedmiotowych dróg, w ślad za tym Zarząd Powiatu Opolskiego
Uchwałą Nr 1416/2017 z dnia 30 sierpnia br. zaopiniował pozytywnie wniosek Wójta.
P. J. Pilarczyk zapytał co w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd
Marszałkowski? Zastępca Wójta odpowiedział, iż właścicielem drogi w dalszym ciągu jest
gmina. P. R. Buchta zapytał na jakiej długości nastąpi ta budowa na ul. Polnej w Łubnianach.
P. K. Urbanek odpowiedział, iż na całej długości tej drogi. P. M. Zapisek zapytał jaka będzie
nawierzchnia tej drogi. Zastępca Wójta odpowiedział, iż będzie to droga asfaltowa.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Organizacyjno –
Finansowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedstawioną
propozycją. Wobec powyższego w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek” (Zał. Nr 8)
zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż dotacja przeznaczona
będzie na wypłatę świadczeń dla rodzin poszkodowanych w czasie nawałnicy mającej miejsce
w gminie Cisek. Podstawą do udzielenia dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy gminą
Cisek a gminą Łubniany. Na rok 2017 zabezpieczone zostały środki dotacji na pomoc
finansową dla gminy Cisek w kwocie 10.000,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono
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do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 4 głosami
za” oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparły
przedmiotową propozycję, tym samym wnosząc do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 7) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. W. Kalina nawiązując do wykonanego już
kilka lat temu projektu skrzyżowania ul. Polna oraz ul. Szeroka, aby ująć realizację tego
zadania w przyszłorocznym budżecie gminy. Ponadto zawnioskował o realizację drogi
powiatowej w Biadaczu. Następnie głos zabrał p. J. Krzyścin wnioskując o rezerwację
środków na remonty dróg asfaltowych w miejscowości Brynica. Ponadto wskazał, aby
wykonać oświetlenie ul. Stawowej, o co już wnioskował w tym roku. Dopowiedział,
iż ul. Młyńska oraz Stawowa zostały wyrównane jednakże nie spełniło to wymagań
mieszkańców, dlatego zaproponował, aby warstwę wierzchnią wyrównać tłuczniem.
Nawiązał także do fatalnego stanu chodnika pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Łubnianach, aż do kościoła.
Ad 8) P. J. Nalepka powiadomiła zebranych o wystosowanych pismach radnego Powiatu
Opolskiego p. J. Karpy do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany (Zał. Nr 9). Oba pisma
dotyczą zbilansowania funkcjonowania spółek wodnych oraz utrzymywania urządzeń
melioracji wodnych w gminach powiatu opolskiego. Sekretarz poinformowała, iż temat był
poruszony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 września 2017 r., która uznała,
że nie powinna być adresatem tych pism i że należy je przekazać zgodnie z kompetencją
w zakresie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi. P. M. Zapisek zapytał czy nie byłoby
zasadne żeby Urząd Gminy zawarł porozumienie ze spółką wodną. P. R. Buchta
odpowiedział, iż nadzór nad spółką wodną sprawuje Starosta Opolski. Dodał, iż wszystkie
zgłaszane rowy melioracyjne są porządkowane. P. J. Nalepka dopowiedziała, że p. J. Karpa
wymaga w tym piśmie informacji, których Urząd Gminy nie posiada, w związku z nadzorem
Starosty nad przedmiotowa spółką. P. J. Krzyścin zapytał o kwestię problemów z realizacją
dokumentacji dotyczącą budowy ścieżek rowerowych w gminie Łubniany. P. K. Urbanek
odpowiedział, iż sytuacja jest dramatyczna, gdyż wykonawca dokumentacji nie dotrzymuje
terminów oraz wykonuje swoją pracę nieudolnie, a wszelkie uzgodnienia muszą być ciągle
poprawiane. Odbędą się rozmowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego w danej kwestii
w sprawie wydłużenia terminu na złożenie dokumentacji. P. J. Krzyścin zapytał do kiedy
firma ma termin przekazania Urzędowi Gminy danej dokumentacji. P. K. Urbanek
odpowiedział, iż termin minął w kwietniu tego roku. Jedynym wyjściem jest wzmocnienie
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tego wykonawcy innym, który wspomoże realizację tej dokumentacji. P. W. Kalina poruszył
kwestię dojazdu dzieci z Biadacza do szkoły w Luboszycach, o którym był zapewniony
podczas odbywającego się sporu o szkołę w Luboszycach i w Biadaczu. Autobus odjeżdża
z

miejscowości

Biadacz

o

7.57,

a

zajęcia

rozpoczynają

się

w

placówce

w Luboszycach o godzinie 8.00, nie ma możliwości by dzieci na nie się nie spóźniały. P. B.
Cebula stwierdziła, ze przecież miały być dostosowane godziny rozpoczęcia lekcji do tych
dojazdów. P. W. Kalina odpowiedział, iż zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00, więc
dzieci te spóźniają się na lekcje.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. E. Fila, Przewodniczący Komisji Rolno –
Gospodarczej o godzinie 17.15 zakończył obrady.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie „Program Ochrony Środowiska dla gminy Łubniany na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”,
Nr 4 – Materiały dotyczące propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany,
Nr 5 – Materiały dotyczące propozycji zmian do budżetu gminy Łubniany na 2017 r.,
Nr 6 – Projekty uchwał w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych,
Nr 8 – Materiały dotyczące „Udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek”,
Nr 9 – Pisma Pana J. Karpy – pierwsze z dnia 18 lipca 2017 r., drugie z dnia 05.09.2017 r.
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Wyciągi z Protokołu:
- dla p. B. Cebula, Skarbnika Gminy – propozycje do budżetu gminy na rok 2018,
- dla p. J. Nalepka, Sekretarza Gminy oraz p. B. Cebula, Skarbnika Gminy – sprawa
zatrudnienia instruktora do prowadzenia zajęć z tenisa stołowego w miejscowości Brynica,
- dla p. B. Bort, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół –
sprawa dowozu dzieci z miejscowości Biadacz do szkoły w miejscowości Luboszyce.

Przewodniczący
Komisji Organizacyjno – Finansowej

Ryszard Buchta

Przewodniczący
Komisji Rolno – Gospodarczej

Ewald Fila
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