
Protokół 

Z posiedzenia Komisji Rolno - Gospodarcze, odbytego dnia 17 stycznia 2019 r.  

o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczyło 2 członków na statutowy skład 3 (Nieobecny był p. W. Brisch) 

(Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja uzyskała quorum do podejmowania opinii i 

wniosków. Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej przedstawił zebranym porządek 

obrad (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu udział wzięli: p. P. Wąsiak – Wójt 

Gminy, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak 

– Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych oraz p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami. 

Ad 1) W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej przedstawił 

proponowany zakres działalności Komisji, który obejmowałby obszar gospodarki rolnej, 

gospodarki leśnej, ochrony środowiska, żywności, handlu i usług. Wobec braku innych 

propozycji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 2 głosami „za” Komisja Rolno - 

Gospodarcza (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert) 

poparła przedmiotową propozycję.  

Ad 2) W powyższej kwestii Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej,  

p. W. Kalina przedstawił proponowany plan pracy Komisji na 2019 r.: 

I półrocze: 

1) Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany 

2) Analiza możliwości pozyskania funduszy pomocowych. 

3) Sprawy bieżące. 

II półrocze: 

1) Propozycje do budżetu gminy Łubniany na 2020 r. 

2) Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany. 

3) Analiza możliwości pozyskania funduszy pomocowych. 

4) Sprawy bieżące. 

Wobec braku kolejnych propozycji do planu pracy przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 2 głosami „za” Komisja Rolno - Gospodarcza (wyniki imienne, 

głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert) poparła przedmiotową kwestię. W 

związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 



Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał.  

Nr 3) omówiła p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się 

dokonanie zmian w dochodach budżetowych bieżących w wysokości 30.000,00 zł w dziale 756 

rozdział 75616 § 0500 w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych. W wydatkach 

budżetowych bieżących także planuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 30.000,00 zł w 

następujących działach: 

1) Dział 801 rozdział 80195 – dotacja celowa na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (złożona została 

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji , oświaty i wychowania – Rozwój i wsparcie edukacji alternatywnej 

-  na doposażenie głównej siedziby i miejsca pracy dydaktyczno-wychowawczej  

dla dzieci w Bajkowym Lesie  w Łubnianach) - 10.000,00 zł; 

2) Dział 855 rozdział 85505 – dotacja dla żłobka (po zmianie kwoty dotacji na jedno 

dziecko) – 10.000,00 zł; 

3) Dział 855 rozdział 85505 – środki na zwroty kosztów za dzieci z Gminy Łubniany 

uczęszczające do żłobka w Dobrzeniu Wielkim (na podstawie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki) – 10.000,00 zł. 

P. P. Wąsiak dodał, iż jest to innowacyjna forma edukacyjna, która jest bardzo rozpoznawalna 

w kraju. Bajkowy Las w Łubnianach współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, organizuje 

spotkania naukowe także międzynarodowe, dlatego należy wspierać takie rozwiązania. Wobec 

braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 2 głosami „za” 

Komisja Rolno - Gospodarcza (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. 

Krzysztof Deinert) poparła przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja 

wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany” (Zał. Nr 

4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na podstawie  

art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy 

ustala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej. W projekcie uchwały 



zmieniającej Uchwałę z dnia 26 marca 2018 r. uległa podwyższeniu kwota miesięczna dotacji 

na jedno dziecko w żłobku – do kwoty 400,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 2 głosami „za” Komisja Rolno - Gospodarcza 

(wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert) poparła 

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

podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki” (Zał. Nr 5) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do 3 lat istnieje możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobkach, klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna dzieciom  

z terenu innej gminy, niż gmina dotująca dane żłobki na swoim terenie. Do żłobka  

„Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Gminie Dobrzeń Wielki uczęszcza ok. 4 dzieci z Gminy 

Łubniany. Dodała, że podjęcie powyżej kwestii pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki w sprawie finasowania kosztów dzieci z Gminy Łubniany objętych opieką w 

żłobku w Gminie Dobrzeń Wielki. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 2 głosami „za” Komisja Rolno - Gospodarcza (wyniki imienne: 

głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert) poparła przedmiotową propozycję. 

W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 6) W tym punkcie p. M. Włodarczyk - Inspektor ds. ochrony środowiska leśnictwa i 

gospodarki odpadami przedstawił kwestię związaną z odpadami komunalnymi w gminie 

Łubniany.  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. W. Kalina, Przewodniczący Komisji Rolno - 

Gospodarczej o godzinie 13.25 zakończył obrady Komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r., 



Nr 4 – Materiały dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 

26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany, 

Nr 5 – Materiały dotyczące porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki, 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący 

Komisji Rolno - Gospodarczej 

 

Waldemar Kalina 

 

 

 

 

 

 


