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Protokół 

Z połączonego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Łubniany tj. Komisji Organizacyjno – 

Finansowej, Komisja Rolno – Gospodarczej oraz Komisja Rewizyjnej, odbytego dnia 12 grudnia  

2018 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności  (Zał. Nr 

1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 

(Nieobecni byli: p. J. Krzyścin oraz p. Z. Romanowski), w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej 

uczestniczyło także 3 członków na statutowy skład 3, tym samym powyższe Komisje uzyskały quorum 

do podejmowania opinii i wniosków. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 2 członków  

na statutowy skład 4 (Nieobecni byli: p. J. Krzyścin oraz p. Z. Romanowski). W związku z tym Komisja 

ta nie uzyskała quorum do podejmowania opinii i wniosków.  

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej wznowiono w dniu 17 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w sali narad 

Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

uczestniczyło 4 członków na statutowy skład, tym samym Komisja uzyskała quorum do podejmowania 

wniosków i opinii.  

Ad 1) W tym punkcie wybrano osobę do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, którą została p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy (głosowanie w kwestii zamknięcia listy 

kandydatów do przeprowadzenia wyborów: wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. 

Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila oraz p. Tomasz Pyka) (głosowanie nad kandydaturą p. J. Nalepka 

na osobę do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:  wyniki imienne, 

głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila oraz p. Tomasz Pyka). P. 

T. Pyka zgłosił kandydaturę p. E. Fila, który wyraził zgodę na kandydowanie. P. J. Krzyścin zgłosił 

kandydaturę p. Z. Romanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania 

nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 4 głosami „za” została zamknięta 

(wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila oraz p. 

Tomasz Pyka). P. J. Krzyścin zaproponował, aby kandydaci na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

przedstawili swoją wizję pracy Komisji Rewizyjnej. Głos został udzielony p. E. Fila, który 

odpowiedział, iż prace Komisji Rewizyjnej określa statut gminy Łubniany, tym samym te założenia 

powinny zostać spełnione. Plan pracy powinien zostać ustalony wraz z członkami Komisji po wyborach 

na Przewodniczącego Komisji. P. J. Krzyścin zapytał czy kandydat p. E. Fila zamierza prowadzić prace 

Komisji tak jak dotychczas były one prowadzone, kiedy także był przewodniczącym? P. E. Fila 

odpowiedział, iż należy kierować prace Komisji Rewizyjnej tak jak zostały one określone w statucie 

gminy Łubniany. Głos został udzielony kolejnemu kandydatowi na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, p. Z. Romanowskiemu, który stwierdził, iż nie wyobraża sobie pracy tej komisji, w taki 

sposób jak była ona prowadzona w poprzedniej kadencji, gdyż poza oczywistymi tematami nie podjęto 

wielu dodatkowych prac, oprócz przeprowadzenia dwóch kontroli oraz kilku postępowań publicznych, 
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a także rozpatrzenia kilku skarg. Nie skontrolowano pracy Wójta w zakresie podpisywania umów 

dzierżawy oraz kilku przetargów, do których nasuwają się także zapytania, które zostaną przedstawione 

w dalszej pracy powyższej Komisji. P. E. Fila odpowiedział, iż nie odpowiada za to tylko sam 

Przewodniczący, ale każdy z członków i każdy ma prawo zgłosić propozycję kontroli, bądź sprawy 

którą trzeba wyjaśnić. P. Z. Romanowski stwierdził, iż zgadza się ze słowami p. E. Fila, jednakże 

podkreślił, iż w ubiegłej kadencji p. J. Pilarczyk był wykluczany z pewnych kontroli. P. E. Fila 

odpowiedział, iż jest to nieprawda, gdyż nie był on wykluczany z żadnych kontroli. Podkreślił, iż brał 

on udział we wszystkich kontrolach. Głos zabrał p. J. Krzyścin stwierdzając, iż p. E. Fila będąc 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w ubiegłej kadencji ograniczał prace Komisji, którą 

reprezentował. P. T. Pyka stwierdził, iż obecnie Komisja Rewizyjna liczy 4 członków, więc można 

wspólnie ustalić zakres przeprowadzenia kontroli. Dodał, iż p. E. Fila posiada duże doświadczenie w 

zakresie Komisji Rewizyjnej, co jest bardzo istotne. Dopowiedział, iż wszyscy członkowie mogą 

wpłynąć na zakres przeprowadzenia kontorli. Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturą 

p. E. Fila, w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” kandydatura nie została 

rozstrzygnięta (wyniki imienne, głosowanie „za” p. Ewald Fila, p. T. Pyka, „przeciw” głosowali: p. 

Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. Z. 

Romanowskiego, w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” także głosowanie nie 

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, 

głosowali „przeciw” p. Ewald Fila oraz p. Tomasz Pyka). W związku z powyższym Komisja Rewizyjna 

nie może prowadzić prac. Należy zastanowić się nad przerwaniem posiedzenia, bądź przystąpieniem do 

ponownego głosowania. Radni uznali, iż przerywa się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 

stycznia 2019 r. Wyznaczono kolejny termin pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na 23 stycznia 

2019 r. godzina 15.30. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej wznowiono w dniu 23 stycznia 2019 r. o godzinie 15.30 w sali narad 

Urzędu Gminy Łubniany. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. P. T. Pyka zgłosił kandydaturę p. E. Fila, który wyraził zgodę na kandydowanie. P. J. 

Krzyścin zgłosił kandydaturę p. Z. Romanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” została zamknięta (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew 

Romanowski, p. Ewald Fila oraz p. Tomasz Pyka). Następnie przystąpiono do głosowania nad 

kandydaturą p. E. Fila, w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” głosowanie nie 

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowanie „za” p. Ewald Fila, p. T. Pyka, „przeciw” głosowali: 

p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. 

Z. Romanowskiego, w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” także głosowanie nie 

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, 

głosowali „przeciw” p. Ewald Fila oraz p. Tomasz Pyka). P. J. Nalepka przedstawiła dalszą procedurę 
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w związku z ponownym nie wybraniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. P. Z. Romanowski 

zapytał czy nie należałoby zmienić statutu gminy Łubniany, którego zapisy wskazują o trzech członkach 

Komisji Rewizyjnej. P. J. Nalepka odpowiedziała, że można taką zmianę dokonać, a inicjatywę posiada 

także każdy z radnych gminy Łubniany. P. Z. Romanowski zapytał czy obecnie skład Komisji 

Rewizyjnej jest zgodny ze statutem. Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż ustawa o samorządzie gminnym 

mówi o tym, że w skład Komisji Rewizyjnej musi wchodzić przedstawiciel każdego Klubu radnych. 

Zapytano co w przypadku, gdy nie zostanie wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. P. J. Nalepka 

odpowiedziała, że ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Radni uznali, iż przerywa się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2019 r. Wyznaczono kolejny termin pierwszego posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej na 30 stycznia 2019 r. godzina 15.00. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej wznowiono w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 15.00 w sali narad 

Urzędu Gminy Łubniany. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków na skład 7 członków (nieobecny był 

p. W. Brisch). Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. P. J. 

Krzyścin zgłosił kandydaturę p. Z. Romanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów (wyniki imienne, głosowali „za” p. 

Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Tomasz Żelasko, p. 

Piotr Blach). Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. Z. Romanowskiego, w wyniku którego 4 

głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” został wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. 

Zbigniew Romanowski, p. Tomasz Żelasko, p. Piotr Blach, „przeciw” głosował p. E. Fila, „wstrzymał 

się” od głosu p. Tomasz Pyka). Następnie p. Z. Romanowski przystąpił do przedstawienia porządku 

obrad, w którym zostały zaproponowane zmiany tj. usunięcie punktów nr 4, 5, 6 oraz 7. Przystąpiono 

do głosowania nad zmianą porządku obrad, w wyniku którego jednogłośnie tj. 6 głosami „za” został 

przyjęty (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald 

Fila, p. Tomasz Pyka, p. Tomasz Żelasko, p. Piotr Blach). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przedstawił proponowany plan pracy Komisji, którą reprezentuje. P. T. Pyka zaproponował kontrole 

przebiegu zabezpieczenia akcji zimowego utrzymania dróg. Głos zabrał Wójt Gminy Łubniany 

informując zebranych, iż złożył pismo do Przewodniczącego Rady Gminy o skontrolowanie poprzez 

Komisję Rewizyjną działań podjętych w ramach wiejskiego ośrodka zdrowia w Luboszycach (kontrola 

w zakresie wydatkowych środków na modernizację budynku w kwestii przeprowadzonej tam kontroli 

PIP). P. E. Fila zaproponował kontrolę naborów pracowników do Urzędu Gminy. P. J. Nalepka dodała, 

że kierownikiem Urzędu jest Wójt, który odpowiada za organizację pracy Urzędu. P. J. Krzyścin dodał, 

iż jeżeli którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej zaproponuje przeprowadzenie kontroli, wówczas 

jest za tym aby każdorazowo się do tego przychylić. (Na posiedzenie przybył p. W. Brisch – obecnych 

jest 7 członków Komisji Rewizyjnej). P. J. Krzyścin zaproponował, aby sprawdzić wydatki w kwestii 
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rezerwy celowej. Zaproponował także kontrolę dwóch placówek oświatowych. P. Z. Romanowski 

przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej uwzględniając proponowane punkty członków Komisji: 

I półrocze: 

1. Kontrola wybranych przez Komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy: 

prawo zamówień publicznych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

2. Kontrola wybranych placówek oświatowych działających na terenie gminy Łubniany. 

3. Kontrola Wiejskiego Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w Luboszycach w kierunku 

wykonania zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz wydatkowanych środków. 

4. Analiza budżetu za 2018 r. 

5. Udzielenie absolutorium. 

6. Kontrola realizacji zadań i działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury oraz wybranych 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w gminie Łubniany. 

7. Kontrola sprawozdania z przebiegu wykonania prac w zakresie utrzymania dróg w okresie 

zimowym. 

8. Sprawy bieżące. 

 

II półrocze: 

1. Kontrola pracy Wójta w zakresie zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy. 

2. Kontrola Urzędu Gminy Łubniany. 

3. Audyt stanu technicznego urządzeń wodno - kanalizacyjnych wchodzących w skład 

majątku powierzonego przez gminę Łubniany. 

4. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym. 

5. Kontrola wydatków gminy Łubniany na fundusz sołecki. 

6. Kontrola umów dzierżawy, najmu zgodnie z obowiązującymi standardami. 

7. Kontrole pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranych przez 

Komisję inwestycji gminnych. 

8. Analiza projektu budżetu na 2020 r. 

9. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej. 

10. Sprawy bieżące. 
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Przystąpiono do głosowania nad przytoczonym planem pracy Komisji Rewizyjnej, który jednogłośnie 

tj. 7 głosami „za” został przyjęty (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew 

Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Waldemar Brisch, p. Piotr Blach oraz p. Tomasz 

Żelasko). 

Wobec braku dalszych zagadnień zakończono obrady Komisji Rewizyjnej o godzinie 15.30. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Zbigniew Romanowski 

 


