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Protokół 

Z posiedzenia Komisji Samorządowej, odbytego dnia 23 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30  

w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 

5 członków na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków. Przewodnicząca Komisji Samorządowej 

przedstawiła zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu 

udział wzięli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak 

– Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) W tym punkcie Przewodnicząca Komisji Samorządowej przedstawiła zebranym 

proponowany plan pracy Komisji na rok 2019: 

I kwartał 

1. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją. 

2. Zatwierdzenie planu pracy komisji i terminów jej posiedzeń. 

3. Ocena i analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych  (m.in.: Statut Gminy 

Łubniany, Statut ŁOK, plan zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie 

komisji stałych, Regulaminy na placach zabaw w gminie). 

4. Harmonogram zebrań wiejskich, określenie potrzeby przeprowadzenia konsultacji 

społecznych. 

5. Analiza potrzeb remontów dróg – współpraca z sołtysami. 

6. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

7. Fundusz sołecki – opracowanie planu wdrożenia. 

8. Kampania informacyjna sołtysów i radnych – zwiększenie podatku PIT i CIT. 

9. Sprawy bieżące. 

 

II i III kwartał 

 

1. Ocena funkcjonowania i stanu służby zdrowia w gminie, placówki, kadra – plan 

działania. 

2. Analiza i ocena funkcjonowania placówek oświatowych (publicznych i prywatnych)  

w gminie Łubniany (działalność rad rodziców, funkcjonowanie nauczania 

indywidualnego i opieka nad dziećmi z dysfunkcjami). 

3. Analiza i ocena działania OSP na terenie gminy. 

4. Analiza i ocena sportu i kultury w gminie. 
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5. Działalność promocyjna gminy Łubniany. 

6. Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z policjantami (poruszenie spraw związanych  

z bezpieczeństwem mieszkańców gminy, analiza przestępczości i zdarzeń w ruchu 

drogowym w gminie Łubniany). 

7. Kontynuowanie prac z sołtysami nad haromonogramem remontu dróg. 

8. Ocena możliwości powołania Rady Seniorów, Rady Młodzieży, Rady Biznesu. 

9. Określenie zasad współpracy zagranicznej z gminą partnerską. 

10. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją. 

11. Podsumowanie pracy Komisji za I półrocze 2019 r. 

12. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

13. Sprawy bieżące. 

 

 IV kwartał 

1. Propozycje do projektu budżetu na 2020 r.  

2. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

3. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie. 

4. Podsumowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń. 

5. Sprawozdanie  z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

6. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją. 

7. Podsumowanie prac komisji w 2019 r. 

8. Plan pracy na 2020 r.  

Zaproponowano naniesienie korekt w pkt 7 III  kwartału w brzmieniu „Kontynuowanie prac  

z sołtysami – potrzeby sołectw remont dróg na terenie gminy Łubniany” oraz w pkt 4 IV 

kwartału dodano „i organizacji pozarządowych”. 

Wobec braku dalszych sugestii przystąpiono do głosowania nad wyżej wypracowanym planem 

pracy Komisji Samorządowej na 2019 r. z naniesionymi korektami, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja (wyniki imienne, głosowali „za” p. Piotr Blach,  

p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska) poparła 

przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 
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Ad 2) W tym punkcie p. A. Patelska nawiązała do przekazanego członkom Komisji 

Samorządowej pisma posła p. R. Galli w kwestii wyrażenia opinii do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym, aby zwrócić się o przedłużenie terminu możliwości 

wniesienia uwag do przedmiotowego projektu. Ponadto zaproponowano, aby swoje stanowisko 

w tej kwestii wypracował Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta, do którego radni 

mogliby się odnieść. P. J. Nalepka wskazała jakie poseł p. R. Galla proponuje zmiany do ustawy 

o samorządzie gminnym. P. A. Patelska podkreśliła, że zasięgnęła informacji z innych gmin  

w różnych województwach w powyższej kwestii, jednakże projekt ten prawdopodobnie został 

skierowany tylko do gmin z województwa opolskiego.  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. A. Patelska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej  

o godzinie 16.50 zakończyła obrady Komisji Samorządowej. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Pismo posła p. R. Galla z dnia 16 stycznia 2019 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej 

 

Anna Patelska 

 

 

 

 

 


