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Protokół
Z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno –
Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej, odbytego dnia 23 października 2017 r. w sali narad
Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 15.30 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 Rolno – Gospodarczej
uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny był p. W. Kalina), zaś
w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5
(nieobecni byli: p. R. Blaszczyk oraz p. W. Kalina). W związku z powyższym w/w Komisje
uzyskały quorum do podejmowania wniosków i opinii. Następnie przedstawiono porządek
obrad komisji stałych, w którym zaproponowano ujęcie dodatkowych punktów w brzmieniu:


Zmiana Uchwały Nr XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.



Zmiana Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.



Udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka
Łubniańska – Jełowa w zakresie dotyczącym odcinka Dąbrówka Łubniańska – Jełowa.

Powyższe tematy umiejscowiono w punkcie 5, 6 i 7 porządku obrad, a punkt dotyczący spraw
bieżących uległ przesunięciu do pkt 8 (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany
w posiedzeniu udział wzięli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. K. Urbanek – Zastępca
Wójta, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. A. Bielecka –
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, p. T. Jonek – Inspektor
ds. zamówień publicznych oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „nadania nazwy drodze wewnętrznej” (Projekt uchwały – Zał.
Nr 3) zreferowała p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska informując zebranych, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Łubniany został podzielony teren na działki budowlane z wydzieloną drogą
wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Łubniany. Z propozycją nazwy ulicy Słoneczna
wystąpiła Rada Sołecka wsi Łubniany. Droga rozpoczyna się kolejnym wjazdem od ulicy
Pięknej tj. najpierw ulica Karola Łysego, następnie Piękna, a kolejna to wyżej omawiana.
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Wobec braku pytań przystąpiono do głosowana, w wyniku którego Komisja Organizacyjno –
Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie
tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” poparły
przedmiotową propozycją. W związku z powyższym w/w komisje wnoszą do Rady Gminy
o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej” (Projekt uchwały – Zał. Nr 4)
zreferował p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych informując zebranych,
iż uchwała o przystąpienia do tego planu została podjęta 27 lutego 2017 r., a plan dotyczy
działek przy ulicy Staroopolskiej, które zostały omyłkowo przesunięte w planie na mapach
przez planistę w roku 2016, tym samym zyskały status działek letniskowych i rolnych. Od roku
2001 były to działki budowlane. Obecnie trzeba tę kwestię wyprostować i przywrócić działkom
status budowlanych. Biuro planistyczne zajmujące się tym tematem przeprowadziło całą
procedurę wymaganą prawem, gmina w związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów.
Do planu nie wniesiono żadnych wniosków, nie wpłynęły również do niego uwagi. P. E. Fila
zapytał czy przypadkiem nie była już podejmowana uchwała w przedmiotowej sprawie co do
ulicy Staroopolskiej w Jełowej? P. T. Jonek odpowiedział, że poprzez uchwałę z dnia 27 lutego
2017 r., o której mowa wyżej. Przedłożony na dzisiejsze obrady projekt jest dalszą częścią
realizacji tego zagadnienia. Natomiast p. J. Pilarczyk zapytał czy biuro zajmujące się tą sprawą
przyjmuje od gminy dużo zleceń? P. T. Jonek odpowiedział, iż jest to pierwsze zlecenie dla
tego biura. Radny z Brynicy stwierdził, że w/w biuro nie najlepiej wykonało powierzone
zadanie. P. T. Jonek dodał, że w związku z obowiązującymi obecnie procedurami takie pomyłki
się zdarzają. Radny z Brynicy kontynuując stwierdził, że to już jest druga taka poprawka.
Okazało się, że taka sytuacja miała miejsce ale dotyczyła Kępy. Wobec braku dalszych pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza również jednogłośnie tj. 4
głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały
się

za

przedłożoną

propozycją.

W

związku

z

powyższym

w/w komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 3) Zagadnienie obejmujące „propozycję zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany” (materiały robocze – Zał. Nr 5) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy
informując zebranych, iż w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
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dokonuje się tylko zmiany co do przedsięwzięcia: kanalizacja Luboszyce i stacja uzdatniania
wody w Kobylnie. Całość zadania uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym

przetargu

i wynosi 2 944 564,65 zł, a w rozbiciu na limity w roku 2017: 1 280 940,00 zł, zaś w 2018:
1 663 624,65 zł. Wobec braku pytań 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 również jednogłośnie tj. 3
głosami

„za”

opowiedziały

się

za

przedłożoną

propozycją.

W

związku

z powyższym w/w komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie obejmujące „propozycje zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.
(materiały robocze – Zał. Nr 6) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując
zebranych iż w dochodach budżetowych bieżących proponuje się zwiększenia na kwotę
130 550,00 zł w następujących działach:
1) Dział 600 rozdział 60016 § 0960 – darowizny – 3 000,00 zł;
2) Dział 700 rozdział 70005 § 0550 – wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 000,00 zł oraz
§ 0830 – wpływy z usług – 6 000,00 zł;
3) Dział 750 rozdział 75023 § 0580 – wpływy z kar – 300,00 zł, § 0630 – zwroty kosztów
postępowania sąd – 500,00 zł oraz § 0740 – wpływy z dywidend – 600,00 zł;
4) Dział 756 :
a) rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny – 20 000,00 zł, § 0340 – podatek
od środków transportowych – 9 000,00 zł oraz § 0910 – odsetki od podatków –
8 000,00 zł,
b) rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 15 000,00 zł oraz
§ 0640 – zwroty kosztów upomnień – 6 800,00 zł,
c) rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa – 5 000,00 zł, § 0460 – opłata
eksploatacyjna – 17 000,00 zł, § 0480 – opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
– 12.000,00 zł oraz § 0490 – wpływy z opłat na podstawie ustaw – 15 800,00 zł;
5) Dział 852 rozdział 85285 § 8510 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy za prace
użyteczno – społeczne – 4500,00 zł;
6) Dział 855 rozdział 85502 § 2910 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 400,00
zł;
7) Dział 900:
a) rozdział 90001 § 0940 – wpływy z rozliczeń – 200,00 zł,
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b) rozdział 90002 § 0640 – zwroty kosztów upomnień – 650,00 zł, § 0910 – odsetki –
200,00 zł oraz § 0950 wpływy z kar wynikających z umów 150,00 zł;
8) Dział 926 rozdział 92695 § 0940 – wpływy z rozliczeń – 300,00 zł oraz § 0950 –
wpływy z kar wynikających z umów – 150,00 zł.
Propozycje zmian dotyczą również przychodów budżetowych, a konkretnie ich zmniejszeń
na kwotę 548 652,86 zł zważywszy na poniższe:
1) pomniejszoną

pożyczkę

z

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu na kanalizację Luboszyce + stacja Kobylno o kwotę
199 524,36 zł;
2) pomniejszoną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego (kanalizacja + stacja
Kobylno ) o kwotę 349 110,50 zł.
W kwestii wydatków budżetowych bieżących planuje się zwiększenia na kwotę 299 243,00 zł,
a konkretnie w następujących działach:
1) Dział 600 rozdział 60016 – remonty dróg – 200 00,00 zł;
2) Dział 750 rozdział 75023 – środki przeniesione z wydatków majątkowych na bieżące –
28 000,00 zł;
3) Dział 754 rozdział 75412 – środki przeniesione z wydatków majątkowych –
na bieżące – 23 560,00 zł;
4) Dział 801 rozdział 80104 – Publiczne Przedszkole Łubniany (środki przeniesione
z wydatków majątkowych na bieżące) – 5 683,00 zł;
5) Dział 851 rozdział 85154 – środki z opłat na program profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi – 12 000,00 zł;
6) Dział 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 30 000,00 zł (w tym sołectwo Jełowa
na dokumentację oświetlenia ul. Osiedlowej – 9 000,00 zł, Łubniany – 7 000,00 zł).
W wydatkach budżetowych bieżących planuje się również zmniejszenia na kwotę 9 550,00 zł
w następujących działach:
1) Dział 921 rozdział 92195 – wydatki sołectwa Łubniany – 7000,00 zł;
2) Dział 926 rozdział 92695 – wydatki sołectwa Luboszyce – 2550,00 zł.
Co do wydatków budżetowych majątkowych proponowane zmniejszenia mają wynieść
923 795,86 zł w następujących działach:
1) Dział 700 rozdział 70005 – centrum wsi Brynica – 200 000,00 zł;
2) Dział 600 rozdział 60016 – zakup wiat w Jełowej – 1 000,00 zł (przeniesienie
pozostałości środków do wydatków bieżących);
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3) Dział 600, rozdział 60095 – pomoc finansowa dla starostwa opolskiego i samorządu
województwa na wykup działek pod ścieżki rowerowe – 116 900,00 zł;
4) Dział 750 rozdział 75023 – zakup środków trwałych w urzędzie gminy – 28 000,00 zł
(przeniesienie pozostałości środków do wydatków bieżących);
5) Dział 754 rozdział 75412 – zakupy sprzętu OSP – 23 560,00 zł (przeniesienie
pozostałości środków do wydatków bieżących);
6) Dział 801 rozdział 80104 – zakup kuchni elektrycznej w Publicznym Przedszkolu
Łubniany – 5 683,00 zł (przeniesienie środków do wydatków bieżących);
7) Dział 900 rozdział 90001 – zadanie: Kanalizacja Luboszyce + stacja Kobylno –
584 652,86 zł.
Zaś zwiększenia w wydatkach majątkowych na kwotę 216 000,00 zł w następujących działach:
1) Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – pomoc finansowa
dla samorządu województwa na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461
na odcinku Kup - Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa w zakresie dotyczącym
odcinka Dąbrówka Łubniańska – Jełowa - 200 000,00 zł;
2) Dział 754 rozdział 75404 – na wniosek Komendanta Miejskiego Policji środki
na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji
w Dobrzeniu Wielkim – 10 000,00 zł;
3) Dział 926 rozdział 92695 – Zakup huśtawki na plac zabaw w Luboszycach – 6 000,00
zł (sołectwo Luboszyce).
W związku z proponowanymi zmianami zmianie ulegną tabele i załączniki do uchwały
budżetowej na 2017 r. tj.:
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.;
4) Przychody i rozchody.
P. J. Pilarczyk w nawiązaniu do pomocy finansowej dla samorządu województwa
na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 stwierdził, iż rozumie że zadanie to będzie
realizowane w roku 2017, ale powróci się również do niego w roku 2018. Radny pytał
na jakim etapie są rozmowy z Samorządem Województwa i Wojewódzkim Zarządem Dróg,
czy ze strony tegoż samorządu podjęte są już jakieś dokumenty, które potwierdzałyby
wcześniejsze ustne zobowiązania władz województwa i Wojewódzkiego Zarządu Dróg. P. K.
Baldy odpowiedział, że z ustnych zapowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich posiadamy
informacje, że jeszcze w tym roku ma być robiony odcinek tej drogi od przejazdu kolejowego
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w Jełowej do Dąbrówki Łubniańskiej, odcinek prowadzący przez las. Wójt Gminy
dopowiedział, że w Brynicy droga wojewódzka będzie modernizowana głębiej tzn. od Kup
przez centrum Brynicy aż do skrzyżowania na Surowinę, a zakres prac będzie dużo większy
niż na odcinku Jełowa – Dąbrówka Łubniańska. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji
przebudowy tego odcinka, która w przyszłym roku ma być ukończona. Nie wiadomo czy
w przyszłym roku na tym odcinku rozpoczną się prace czy dopiero w roku 2019. P. K. Urbanek
dopowiedział, że jeśli chodzi o odcinek Jełowa – Dąbrówka Łubniańska to ma być on
realizowany w ramach oszczędności poprzetargowych. Zastępca Wójta dodał, że jeżeli chodzi
o

cały

zakres

przebudowy

drogi

461

w

Urzędzie

znajduje

się

wniosek

o wydanie decyzji środowiskowej związanej z przebudową tego fragmentu drogi. Ponadto
p. K. Urbanek poinformował zebranych, że zakres prac na odcinku drogi Kup – Brynica jest
większy i będą w związku z tym starania o uzyskanie środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. P. E. Fila zapytał czy już wiadomo jaki będzie koszt przebudowy
odcinka pomiędzy Jełową, a Dąbrówką Łubniańską? Okazało się, że szacowany jest na
1 200 000,00 zł do 1 300 000,00 zł, z tego gmina miałaby dofinansować zadanie w kwocie
200 000,00 zł. Co do odcinka Kup – Brynica Wójt dodał, iż Marszałek Ogłaza chciałby się
spotkać z mieszkańcami Brynicy wiosną przyszłego roku, kiedy już będzie więcej wiadomo
w tym temacie, tj. w temacie zakresu prac jakie miałyby być robione na tym odcinku drogi 461.
P. J. Krzyścin zapytał czy technicznie ta sprawa będzie rozwiązywana tak, że gmina będzie
zawierała porozumienie? Okazało się, że tak .P. K. Urbanek dodał, że przebudowa drogi
w Dąbrówce Łubniańskiej obejmować będzie zerwanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie
podbudowy w tych miejscach gdzie ona jest mniejsza, słabsza i wykonanie nowej nawierzchni.
W dyskusji stwierdzono, że sprawa w Brynicy w roku 2017 nie będzie zamknięta. P. K.
Urbanek dodał, że to zadanie jest zadaniem wielomilionowym. P. J. Krzyścin zapytał
o pozostawione środki na zadaniu obejmującym zrobienie centrum wsi Brynica w kwocie
300 000,00 zł, a konkretnie na co zostaną przeznaczone. W dniu dzisiejszym zaproponowano
zdjęcie 200 000,00 zł na przebudowę odcinka drogi Jełowa - Dąbrówka Łubniańska z zadania
na centrum wsi Brynica (w fazie początkowej przeznaczono na to zadanie 500 000,00 zł). P. K.
Urbanek odpowiedział, że środki w wysokości 300 000,00 zł zostaną przewidziane na pomoc
dla samorządu województwa na rok 2018. P. J. Pilarczyk poruszając temat przebudowy drogi
w Brynicy zapytał czy będzie co do tej inwestycji jakieś potwierdzenie na piśmie? Radny
stwierdził, że mieszkańcy Brynicy tracą

już cierpliwość, początkowo mówiono im

o przebudowie centrum Brynicy, teraz jest informacja co do porozumienia z Wojewódzkim
Zarządem na rzecz inwestycji prowadzonej przez województwo. Rada Sołecka wsi Brynica
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zdeklarowała już rezygnację z zadania - centrum wsi Brynica na rzecz wkładu w inwestycję
wojewódzką. Tymczasem trzeba będzie ludziom z Brynicy wytłumaczyć, że 200 000,00 zł
zabrano z kwoty 500 000,00 zł przeznaczonej na centrum wsi Brynica w budżecie gminy na
drogę Jełowa – Dąbrówka Łubniańska. P. Pilarczyk dodał, iż dobrze by było, żeby umowa co
do przebudowy drogi w Brynicy była spisana jeszcze w tym roku. Ludziom wówczas można
by powiedzieć, że jest zobowiązanie województwa, ale prace mogą być wykonywane dopiero
za rok. P. J. Pilarczyk dopowiedział, że są prowadzone różne rozmowy z władzami
województwa, a mieszkańcy wierzą na słowo w składane im zapewnienia, a pewności na
realizację tej inwestycji nie ma. Radny stwierdził, iż kolejny rok obiecanki nie są realizowane?
P. J. Pilarczyk pytał również o to czy doprecyzowano na czym będzie polegać przebudowa
odcinka drogi nr 461 w Brynicy? Z informacji uzyskanych od Marszałka Ogłazy i p. Horaczuka
-Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2018 roku zaplanowane są środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie w miejscowości Kup od skrzyżowania do
lasu. Radny kontynuował dalej, iż ze względu na deklarację gminy o dofinansowaniu zadania
na drodze 461 w Brynicy do zadania na 2018 r. obejmującego drogę w Kup, dołożone zostaną
środki do przebudowy drogi w centrum Brynicy. P. Pilarczyk pytał czy jest deklaracja, że cała
droga w Brynicy będzie robiona aż do lasu, przez ulicę Powstańców, czy tylko odcinek w Kup
i odcinek w centrum Brynicy? P. K. Urbanek odpowiedział, że z informacji uzyskanych
od Marszałka wiemy, że nie da się tego tej inwestycji zrobić w jednym zadaniu. Jeśli chodzi
o odcinek drogi w Kup dokumentacja jest już praktycznie w całości gotowa i to zdanie jest
realizowane jako oddzielne. Natomiast przebudowa drogi od Kup przez całą miejscowość
Brynica aż do skrzyżowania na Czarnowąsy wymaga uzyskania decyzji środowiskowej
na przebudowę, co jest teraz procedowane. Zastępca Wójta dodał, że tak jak Marszałek
powiedział jest za wcześnie na określenie jak inwestycja w Brynicy będzie wyglądać, stąd
propozycja spotkania z mieszkańcami Brynicy koło marca w sprawie przebudowy drogi
w Brynicy. P. J. Pilarczyk odpowiedział, iż są obawy, że za rok tego Marszałka może nie być,
to samo dotyczy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich ze względu na wybory samorządowe.
Radny dodał, że zostanie przeanalizowana sprawa zebrania w lutym bądź marcu, o którym
mowa wyżej pod kątem czy ono wystarczy i czy ta propozycja zostanie przyjęta przez
mieszkańców Brynicy. P. K. Urbanek zaakcentował, iż jest to propozycja Marszałka. Wójt
Gminy dodał, że przed podpisaniem umowy czy porozumienia jest potrzebna zgoda Rady,
ponadto sejmik województwa również musi na taką inwestycję wyrazić zgodę. P. K. Baldy
stwierdził, że przy przebudowie drogi w Brynicy będzie duże zamieszanie i obawia się,
że

mieszkańcy

Brynicy

będą

narzekać

na

utrudnienia.

Radni
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z Brynicy jednogłośnie orzekli, że te trudności mieszkańcy Brynicy wytrzymają. Wobec braku
dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno –
Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 3 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się” oraz Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za”
opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „zmiany uchwały Nr XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany
z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” (materiał roboczy – Zał. Nr 7)
zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, że temat ten omówiła
wcześniej, a jest on związany ze zmianą przychodów budżetowych. Zmianie ulegną transze
pożyczki na kanalizację luboszycką tj. w 2017 r. będzie ona w wysokości 465 880,00 zł według
harmonogramu, a pozostałość tj. 605 020,00 zł w roku 2018. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4
głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz
Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 3 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 „zmiany uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany
z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa
Krajowego” (materiał roboczy – Zał. Nr 7) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy
informując zebranych, że przedmiotowa sprawa dotyczy zadania kanalizacja Luboszyce +
stacja

uzdatniania

wody

w

Kobylnie,

a

konkretnie

zmiany

transz

pożyczki

tj. w roku 2017 transza wyniesie 815 060,00 zł, a pozostałość w roku 2018 stanowić będzie
kwotę 1 184 810,00 zł. P. Cebula dodała, że będzie także zmiana obejmująca dotację
ze środków unijnych i tą dotacją będzie spłacona ta pożyczka. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4
głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz
Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną
propozycją. W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
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Ad 7 ) Zagadnienie dotyczące „udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Opolskiego na zadanie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica
oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa w zakresie dotyczącym odcinka Dąbrówka Łubniańska –
Jełowa” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, że uchwały
o udzielenie pomocy czy to na wydatki majątkowe czy bieżące wymagają odrębnej uchwały
oprócz zapisów konkretnych kwot w budżecie gminy. Przedmiotowa sprawa dotyczy podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa
na rozbudowę drogi wojewódzkiej w kwocie 200 000,00 zł. Po podjęciu tej uchwały Wójt
będzie podpisywał porozumienie z samorządem województwa i określał warunki rozliczenia
tej dotacji w roku 2017. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno –
Gospodarcza również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także
jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku
z powyższym w/w komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 8) Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał p. J. Pilarczyk poruszając temat ścieżek pieszorowerowych, a konkretnie zapytał o perspektywy realizacji tej inwestycji, zaangażowanie
wykonawcy. Radny pytał czy nadzieje na realizację tego zadania są większe niż kilka tygodni
temu i jak przebiegają rozmowy z podmiotami, z którymi to zadanie ma być wspólnie
realizowane. P. K. Urbanek odpowiedział, iż w dniu dzisiejszym dostał już projekt odwodnienia
przedmiotowej drogi wojewódzkiej, a to wcześniej było negowane przez Wojewódzki Zarząd
Dróg. Zastępca Wójta dopowiedział, że jeszcze po korekcie projektanta takie rozwiązanie
zostanie przedstawione Zarządowi Dróg Wojewódzkich i wtedy będzie zielone światło żeby
wystąpić jeszcze w listopadzie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. P. K. Urbanek
stwierdził,

że

teraz

sprawy

dotyczące

ścieżek

pieszo-rowerowych

idą

w dobrym kierunku, podwykonawca jest znany gminie, rzetelny, więc nie powinno być
niespodzianek co do dokumentacji obejmującej te ścieżki. Zaś co do relacji z partnerami
projektu dalej Marszałek deklaruje, że poczeka do marca na naszą dokumentację, o czym Wójt
Gminy informował już wcześniej. Następnie p. M. Zapisek pytał o to kiedy będą ścieżki
w Masowie i w Łubnianach, dodając że liczy w tym temacie na Łubniany, jako mocniejszy
argument i głos w tej sprawie, niż sam Masów? Radny z Masowa zwrócił uwagę,
że strach jest

się po drodze powiatowej poruszać, zarówno w kierunku Łubnian jak

i Biadacza. Gmina musi mieć świadomość, że ta kwestia będzie poważnym problemem. Radny
dodał, iż rozbudzono nadzieje związane z tą sprawą, a on sam idzie na spotkanie i nie wie co
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ma w tym temacie powiedzieć zebranym na tym spotkaniu. Ponadto p. M. Zapisek
dopowiedział, iż stwierdzenie, że ścieżki będą robione w najbliższej przyszłości jest dla niego
niesatysfakcjonujące. Poprosił o wskazanie etapów realizacji tego zadania. Dodatkowo radny
zarzucił, iż w temacie ścieżek cała uwaga jest skupiona na pierwszych etapach realizacji tej
inwestycji, a Masów i Łubniany wypadły z gry. Ponadto z ust radnego usłyszano, iż należy się
w tej sprawie spodziewać nawet protestów, a to może zostać źle odebrane. Wójt Gminy
odpowiedział, iż obecnie gmina startuje z dwoma odcinkami ścieżek z Kępy do Biadacza
i przez Brynicę w naborze, który był już ogłoszony. Kolejny nabór ma być ogłoszony
do końca pierwszego kwartału 2018 r. W sprawie tego naboru wystosowano pismo do Miasta
Opola by wspólnie realizować projekt dalszej budowy ścieżek w gminie Łubniany, ale gmina
otrzymała od miasta odpowiedź negatywną. P. K. Baldy dopowiedział, że będą prowadzone
rozmowy jeszcze z Opolem by wspólnie realizować ten projekt bądź realizować go będziemy
z innymi partnerami. P. M. Zapisek zważywszy na powyższe stwierdził, że nic nie wiemy
na chwilę obecną, oceniając to jako zero konkretów. P. K. Baldy odpowiedział, iż zależy mu
bardzo na tym by ścieżki były również w Łubnianach. W dyskusji zebranych poinformowano,
że kolejny etap budowy ścieżek ma być prowadzony od ściany lasu w Biadaczu aż do Jełowej,
sam wniosek będzie składany w naborze w I kwartale 2018 r. Wójt zwrócił uwagę zebranych
na fakt, że w każdym przypadku jest to procedura konkursowa. P. M. Zapisek stwierdził, że
mieszkańców nie interesują procedury, a konkretne daty realizacji inwestycji. Co do budowy
ścieżek trzeba mieć plan A, plan B czy nawet plan C. Radny z Łubnian postulował w dalszym
ciągu o podanie terminów co do realizacji zadania obejmującego budowę ścieżek pieszorowerowych, zaznaczając że temat ścieżek jest tematem politycznym. P. Zapisek postulował
o

podejmowanie

działań

w

tej

materii.

Wójt

Gminy

odpowiedział,

że dokumentacja jest na ukończeniu i w naborze ogłoszonym w 2018 gmina będzie startować,
natomiast nie można powiedzieć, że środki na realizację ścieżek, o których mowa zostaną
gminie przyznane, rozmawiamy o procedurze konkursowej. P. J. Krzyścin dopowiedział,
że mijają lat a gmina nadal nie wie jakich będzie mieć partnerów przy tej inwestycji, kolejny
etap budowy ścieżek? Wójt odpowiedział, że być może z Opolem albo z innym partnerem.
P. M. Zapisek dodał, że trzeba tych partnerów szukać, pytać o gminy w podobnej sytuacji jak
gmina Łubniany. Radny z Łubnian stwierdził, że być może trzeba też pomocy w tej materii
szukać u mieszkańców, jakiś dokumentów podpisanych przez nich. Wójt zwrócił się
do radnych, iż z ich strony oczekuje wsparcia w kwestii informowania mieszkańców, że jest to
realizowane. Radny z Łubnian dodał, iż on jako przedstawiciel mieszkańców ma wiedzieć jakie
są ustalenia w danej sprawie, ludzi interesują konkretne terminy, radny jest od tego by
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obserwować proces realizacji danych zadań i informować o nich. P. Zapisek podkreślił,
że nadal nie otrzymał żadnych konkretów, a o ogólnym rozumowaniu to można rozmawiać
na wiecu politycznym. Radny stwierdził, że nastąpi rozliczenie z działania w tej materii.
Ponadto dopowiedział, że jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma konkretów to trzeba powiedzieć, że
się nad tym tematem zastanowimy, co dalej. P. J. Pilarczyk natomiast poruszył sprawę
spotkania w Brynicy z udziałem telewizji informując zebranych, że radni z Brynicy nie byli
jego inicjatorami. Padły w dyskusji głosy, że ludzie nie wiedzieli po co było to spotkanie,
co oznacza że nie posiadają informacji. Telewizja zjawiła się w Brynicy w jednej sprawie,
a ludzie poruszali inne. Radny p. J. Pilarczyk stwierdził, że jest za mało kontaktów
z mieszkańcami, za mało zebrań wiejskich organizowanych w sołectwie. Zebrania raz w roku
w sołectwie nie wystarczają, trzeba by zebrań tematycznych. Co do wspomnianego naboru
radny pytał czy ma być robiony w ramach dotychczasowego planowanego Regionalnego
Programu Operacyjnego, czy w następnym roku będą jeszcze środki, z których będzie można
korzystać. P. J. Pilarczyk dodał, iż sądził, że ostatni nabór na zadania obejmujące realizacje
ścieżek - pieszo rowerowych jest faktycznie ostatnim. P. J. Pilarczyk zapytał czy na odcinek
ścieżek między Masowem, Łubnianami, a Jełową jest ten sam wykonawca co przy dwóch
pozostałych odcinkach. P. K. Urbanek odpowiedział, że nabór w tej materii ogłasza
Aglomeracja Opolska ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki te
obejmują termomodernizację oraz to co nas interesuje czyli ścieżki pieszo - rowerowe. Gmina
posiada informację od Aglomeracji, że w przyszłym roku w I kwartale ma być ogłoszony nabór
wniosków na dofinansowanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Ponadto Zastępca Wójta
dodał, że są podpisane dwie umowy, jedna na odcinek przez całą Brynicę od Kup aż do
Surowiny oraz druga obejmującą odcinek od Kępy aż do Jełowej i to robi ten sam wykonawca.
Są oszczędności poprzetargowe z poprzedniego pierwszego naboru, które zasilają pulę tych
środków,

dostępnych

w

ramach

naboru.

Zastępca

Wójta

odpowiedział,

iż nie wie jak jest alokacja tych środków, ale może to sprawdzić na najbliższą sesję. P. J.
Pilarczyk poinformował zebranych, że mieszkańcom Brynicy informacja przez radnych jest
przekazywana tak jak ona wygląda, tzn. jak została zasłyszana w gminie, ale ludzie oczekują
czegoś więcej, spotkań. Radny z Brynicy dodał, że nie patrzy tylko na to co jest w Brynicy, ale
także w innych miejscowościach gminy. P. J. Pilarczyk dodał, iż rolę swoją
w samorządzie widzi w ten sposób, by mieszkańcy byli usatysfakcjonowani działaniem
samorządu, zadowoleni ze stanu infrastruktury w gminie. Następnie Wójt Gminy poinformował
zebranych, że w piątek przyjechała do gminy burmistrz gminy Arnstein, której pokazał
przedszkola, place zabaw, ujęcie wody w Kobylnie i padły pytania ze strony pani burmistrz
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skąd my na to wszystko bierzemy pieniądze skoro jesteśmy taką małą gminą? Radny Krzyścin
w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta stwierdził, że Wójt jest z siebie zadowolony. Radny
powrócił do tematu audycji telewizyjnej zorganizowanej w Brynicy gdzie dopowiedział, iż sam
na niej nie był, a wszystkim którzy go pytali o nią odradzał żeby na nią iść, uważając że to
zaszkodzi całej sprawie. Radny dopowiedział, iż Wójt uczestniczący w tej audycji nie wyjaśnił
czego

dotyczy

cała

sprawa

w

Brynicy,

było

pomieszanie

chodnika

ze ścieżką rowerową i nikt tego nie wyprostował. Radny z Brynicy zwrócił się do Wójta
o odrobinę skromności, zwłaszcza w kontekście zawalonego projektu ścieżek pieszo rowerowych. Gmina Łubniany w artykule prasowym została przedstawiona jako nieudolna, ze
względu na fakt, że nie potrafi sobie poradzić z realizacją budowy ścieżek. Przetarg
na budowę ścieżek był źle rozpisany i źle monitorowany. Ponadto w ramach ścieżek
nie uwzględniono ich z Brynicy do Łubnian, by połączyć te dwie wsie. W dyskusji padło
stwierdzenie, że sztandarowym projektem w gminie były ścieżki pieszo - rowerowe. Ponadto
był głos, że nie ujmuje się tego co już zostało na terenie gminy zrealizowane, ale zadanie
budowy ścieżek pieszo - rowerowych wymaga szczególnej mobilizacji. Część radnych
w dyskusji stwierdziła, iż w gminie wiele rzeczy zostało zrobionych i trzeba to docenić,
sąsiednia gmina nie ma takich boisk wielofunkcyjnych jakie są przy naszych szkołach. Padały
głosy skierowane do p. Zapiska, że nie może wszystkiego negować, co zostało do tej pory
zrealizowane. Radny z Masowa dodał, że podanie terminu, o który ciągle wnosi w kwestii
budowy ścieżek pieszo - rowerowych powoduje mobilizację w kwestii realizacji tego zadania.
W kwestii naboru jaki ma się odbyć w I kwartale 2018 r., o którym była mowa wyżej p. R.
Buchta dopowiedział, że jako gmina nie mamy na niego wpływu, nie mamy też możliwości
pozyskania innych środków zewnętrznych na budowę ścieżek pieszo - rowerowych.
P. J. Pilarczyk poruszył kwestię zrealizowanej już ścieżki pieszo - rowerowej z Chróścic
do Popielowa, proponując o zapytanie się jak tamta gmina to zrealizowała. P. K. Baldy
odpowiedział, że gmina Dobrzeń i Popielów miały szybciej przygotowane projekty
i przystąpiły do pierwszego naboru. Nieprawdą jest, że tylko gmina Łubniany nie ma
kompletnej dokumentacji co do budowy ścieżek, bo taka sytuacja jest też w innej gminie. Wójt
zaznaczył, że ścieżki mają być robione przy drogach powiatowych i wojewódzkich, gmina
będzie dofinansowywać to zadanie. P. K. Baldy powiedział, że w naborze, który będzie w
I kwartale w 2018 roku gmina chce wystartować i będzie mieć gotową dokumentację.
P. M. Zapisek wnioskował o zapisanie w kwestii ścieżek kilka faktów, które będą mobilizować,
harmonogram

działań

w

tej

materii.

Wójt

gminy

jeszcze

raz

powtórzył,

że bardzo zależy mu na budowie ścieżek pieszo - rowerowych, ale jest wiele spraw
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niezależnych od gminy. Co do ścieżek rowerowych p. K. Baldy dodał, że możemy realizować
tylko te, które są w Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej, stąd też
nieuwzględnienie ścieżki z Brynicy do Łubnian. Koncepcja ścieżki na odcinku Łubniany
Brynica jest zrobiona, ale gmina w chwili obecnej nie może z żadnej strony liczyć na jej
dofinansowanie. Tam gdzie robimy projekty liczymy na dofinansowanie, ścieżki w gminie
to ponad 21 km w projekcie. Obecnie chcemy zrealizować około 13,5 km tj. ścieżkę obejmującą
Brynicę

oraz

z

Kępy

do

Biadacza.

Trzeba

jeszcze

poczekać

co

będzie

po przetargach. Radny, p. M. Zapisek odpowiedział Wójtowi, że musi być pewien, że to zadanie
tzn. budowę ścieżek chce zrealizować. Wójt dodał, że z determinacją będą prowadzone
działania w gminie by ścieżki pieszo - rowerowe były. P. K. Baldy powiedział, że może uda się
zrobić to zadanie w tej kadencji, każdy chciałby na koniec kadencji przeciąg wstęgą nad
chodnikiem, ale może się to nie udać. P. M. Zapisek stwierdził, że w tej chwili jest to dla niego
jasne postawienie sprawy. P. E. Fila odwołując się do powyższej dyskusji poinformował
zebranych, że miesiąc temu rozmawiał z Zastępcą Wójta o odcinku drogi pomiędzy Jełowa,
a Dąbrówką Łubniańską i otrzymał informację, że nie będzie to realizowane, a tymczasem
sytuacja zmieniła się i będzie to robione jeszcze w tym roku. P. J. Pilarczyk zwrócił uwagę
zebranych
nr

461,

na
dzięki

inicjatorów
którym

tematu

Marszałek

przebudowy
zechciał

drogi

rozmawiać

w

wojewódzkiej
tej

sprawie

z Wójtem Gminy, czyli mieszkańców Brynicy oraz jak się okazało jeszcze Sołtys wsi
Dąbrówka Łubniańska. P. J. Pilarczyk dodał, że mieszkańcy nie przypisują sobie tej sprawy,
chcą to wspólnie realizować z gminą. Jest obawa, że odcinek Dąbrówka Łubniańska - Jełowa
będzie zrobiony, a w Brynicy kolejny rok nie zadzieje się nic. Radny dodał, iż w kwestii
przebudowy drogi w Brynicy chce konkretów, wcześniejsze ustalenia mówiły o roku 2018,
teraz jest mowa o 2019, trudno w to w obecnej sytuacji uwierzyć. P. J. Pilarczyk dopowiedział,
iż nie wyklucza podjęcia działania niekonwencjonalnego z władzami województwa w kwestii
uzyskania

konkretnych

deklaracji

co

do

przebudowy

drogi

w Brynicy. Stwierdził w imieniu mieszkańców Brynicy, że nie chcą oni być w tym temacie
wyrolowani. Wójt Gminy odpowiedział, że wcześniejsze rozmowy w tej kwestii dotyczyły
przebudowy skrzyżowania na Grabczok i przebudowy skrzyżowania na Surowinę. Gmina
złożyła deklarację współfinansowania na odcinek Dąbrówki i całą Brynicę do skrzyżowania
na Surowinę. P. J. Pilarczyk dodał, iż nie wie dlaczego priorytetem dla województwa jest droga
w lesie, a nie we wsi. P. K. Urbanek odpowiedział, że planowany odcinek w lesie to
przebudowa, która nie wymaga takich nakładów pieniężnych co odcinek w Brynicy.
P. J. Pilarczyk dodał, że wcześniej ze strony województwa padały deklaracje, że droga
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wojewódzka w terenie zabudowanym jest dla województwa priorytetem. P. J. Krzysćin zwrócił
się do radnych kierując ich uwagę na fakt, że nowa perspektywa finansowania, unijna kształtuje
się w ten sposób, że albo jej w ogóle nie będzie, albo nie będzie z niej można skorzystać. W
związku z tym trzeba zrobić ten skok cywilizacyjny kolejny i wybudować ścieżki pieszo rowerowe, które mogą zmienić oblicze naszej gminy, tak jak zostało to już zapoczątkowane
przy budowie instalacji przy szkołach gminnych, placach zabaw. Radny stwierdził, że jeśli
z tego w tej chwili nie skorzystamy, to ścieżek nie zrobimy przez kolejne 30 lat, bo gminy na
to nie będzie stać. P. K. Baldy stwierdził, że ciągle mówi się o drogach wojewódzkich
i powiatowych, a nie mówi się o gminnych, które też powinny mieć odpowiedni standard. P. J.
Pilarczyk

skierował

uwagę

do

Pana

Wójta

by

nie

napuszczać

na siebie sołectw gminy, argumentując że dane sołectwo to m, a inne nie, chodzi o to by
w każdej wsi było dobrze. Ponadto radny z Brynicy dopowiedział, że jeśli dojdzie
do spotkania w Brynicy to ono nie będzie przeciwko Wójtowi, ale w celu zmobilizowania władz
wojewódzkich

celem ich zaangażowania i szybszego wykonania przebudowy drogi

w Brynicy. Ponadto mieszkańcy będą oczekiwać, że Wójt ich poprze w tej kwestii. P. E. Fila
zapytał natomiast o sprawę gazyfikacji w Jełowej, składanie wniosków o przyłączenie
do sieci. P. K. Urbanek odpowiedział, że rozbudowa sieci w danej miejscowości musi być
zgodna z planem inwestycyjnym gazowni, opracowywanym na pięć lat, póki co Jełowej nie ma
w tych planach. Po drugie Jełowa jest bardzo rozległą miejscowością i bez większych
odbiorców gazu też z takich pieniędzy przyłączeniowych nie będzie rozbudowywana sieć,
chyba, że znalazłby się taki odbiorca wówczas rozbudują sieć i kolejne domy po drodze będą
mogły podłączyć się do tej sieci. Coś takiego mogło by się zadziać po podłączeniu przedszkola
i szkoły w Jełowej, ale oba obiekty są po termomodernizacji i mają stosunkowo nowe piece,
więc takie coś mogło by się zadziać za kilka lat, przyjęto lata 2020-2021. P. E. Fila zapytał czy
domy

przy

ulicy

Dworcowej

aż

do

drogi

krajowej

mogą

składać

wnioski

o przyłączenie do sieci. Okazało się, że tak. P. K. Urbanek dodał w tej materii, że od postawienia
szafki

gazowej

w

granicy

nieruchomości

mieszkaniec

ma

trzy

miesiące

na wykonanie instalacji wewnętrznej. P. M. Zapisek w sprawie gospodarki niskoemisyjnej
zaproponował rozważenie dopłat dla tych osób, które chcą przyłączyć się do sieci gazowej.
P. K. Urbanek odpowiedział, iż obserwuje się, że te podłączenia są i jest ich coraz to więcej.
Wójt Gminy dodał, iż jest w referacie ochrony środowiska opracowywany program, który ma
być wspólnie realizowany z elektrownią, chodzi o podłączenie do sieci gazowej. Ciepła
z elektrowni nie będziemy jako gmina brać, elektrownia też tym nie jest zainteresowana.
Z gazowni mamy głosy, iż jest pozytywnie zaskoczona ilością przyłączy do sieci na terenie
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gminy Łubniany. W związku z faktem, że Stegu w Jełowej jest dużym odbiorcom gazu
gazownia myśli o drugiej nitce alternatywnej do Jełowej, ale po 2020 r. P. M. Zapisek pytał czy
Murów ma nitkę gazu. Okazało się, że nie. P. R. Buchta zwrócił się do Wójta w kwestii
zalewania przez rzekę Brynica pól i łąk, mówił o różnych zatorach na rzece, szczególnie
o jednym zatorze, który powoduje jeden z rolników. W tym miejscu zrobiła się tama gdzie
zawiesiły się różne roślinności. Pani M. Waleska dodała, że spuszczana jest woda z Dylak stąd
też na rzece Brynicy są problemy tego typu. P. K. Baldy dopowiedział, że w sobotę
zaobserwował na moście w Brynicy na ulicy Klimasa spore rozlewisko, zwracając uwagę
na fakt, że rzeka jest dość zarośnięta, ale koparka tam stoi i miało to być czyszczone. P. R.
Buchta zwrócił uwagę na zastoiska na rzece między Brynicą a Łubnianami, gdzie bobry
działają. Radny z Łubnian pytał czy rolnicy mają pisać w tej sprawie do Wójta
by podejmowane były jakieś działania. Wójt poinformował, że dane zostały pisma
do myśliwych by zwiększyli pozyskiwanie dzików i saren, odpowiedź była, że postarają się to
robić w ramach planów. Jeśli chodzi o bobry może też należałoby napisać jakieś pismo.
Okazało się, że ze strony spółki wodnej są wysyłane pisma w sprawie usunięcia starych drzew
tamujących przepływ wody w rzece. P. R. Buchta dodał, że z zarządcami stawów trzeba
zawrzeć jakieś porozumienia co do spuszczania wody. Stwierdzono, że omawiane zrzuty wody
są ze stawów w Krogulnie. P. Buchta dopowiedział, iż rolnicy sami też będą w tej sprawie będą
pisać do lasów państwowych.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Finansowej
o godz. 17.55 zakończył obrady.
Załączniki:
Nr 1 – listy obecności,
Nr 2 – porządek obrad,
Nr 3 – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,
Nr 4 – projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej,
Nr 5 – materiały robocze – propozycje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany,
Nr 6 – materiały robocze – propozycje zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.,
Nr 7 – materiały robocze: zmiana Uchwały Nr XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany z dnia
26.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu
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Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Opolu;

zmiana

Uchwały

Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego; udzielenie pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na
odcinku

Kup

–

Brynica

oraz

Dąbrówka

Łubniańska

–

Jełowa

w zakresie dotyczącym odcinka Dąbrówka Łubniańska – Jełowa.
Wyciągi z protokołu:
- Dla p. K. Urbanka - Zastępcy Wójta - alokacja środków w ramach naboru o realizację ścieżek
pieszo-rowerowych,
- Dla p. S. Kansy - kwestia związana z rzeką Brynica.
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