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Protokół 

z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej odbytego dnia 19 lipca 2016 r. w sali 

narad Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 13.30 otworzył Przewodniczący Komisji 

Organizacyjno – Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1)                             

w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Nieobecny był:                       

p. M. Zapisek). W związku z powyższym Komisja Organizacyjno – Finansowa uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków. Następnie przedstawiono porządek obrad, który 

został przyjęty jednogłośnie przez ww. Komisję (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy 

Łubniany w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula – 

Skarbnik Gminy oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do budżetu gminy Łubniany na 2016 r.”                 

(Zał. Nr 3) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, informując zebranych, iż proponuje 

się dokonanie zwiększeń w kwocie 6.000,00 zł w dochodach budżetowych bieżących w dziale 

758 rozdział 75801 w kwestii części oświatowej, a dokładnie subwencji ogólnej. Z kolei                

w dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń na łączną kwotę 227.450,00 

zł w działach: 

1. Dział 010 rozdział 01042 § 6630 – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego na 

dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Krzyżula 

w Łubnianach) – 198.450,00 zł. 

 

2. Dział 900 rozdział 90095 § 6280 – dotacja z WFÓSiGW i NFOŚiGW na zadania      

z zakresu usuwania pokryć dachowych azbestowych -  29.000,00 zł.  

P. B. Cebula zaznaczyła, że zmiany proponuje się dokonać także w wydatkach budżetowych, 

gdzie w wydatkach bieżących planuje się dokonać zwiększeń w kwocie 21.155,00 zł                             

w działach: 

1. Dział 758 rozdz.75801 – zwrot nienależnej subwencji oświatowej za rok 2012 –

15.155,00 zł. 

2. Dział 801 rozdział 80101 – wydatki na doposażenie szkół podstawowych w pomoce 

            dydaktyczne (ze środków rezerwy subwencji oświatowej) – 6.000,00 zł (w tym:                      

SP Brynica – 2.000,00 zł, SP Łubniany – 2.000,00 zł, SP Luboszyce – 2.000,00 zł). 
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Z kolei zmniejszenia proponuje się dokonać w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 15.155,00 

zł w kwestii wydatków Szkoły Podstawowej w Jełowej. Ponadto w wydatkach majątkowych 

proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 227.450,00 zł w następujących działach: 

1. Dział 010 rozdział 01042 – zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

             ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II – 198.450,00 zł (środki dotacji                   

z Woj.Opolskiego).  

2. Dział 900 rozdział 90095 – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

na usuwanie pokryć dachowych azbestowych (ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW) 

– 29.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy dopowiedziała także, że zmiany nastąpią w planach sołectwa Luboszyce               

w kwocie 5.000,00 zł w związku z organizacją dożynek gminnych. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziała się za przedłożoną propozycją. W związku                 

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

 

Ad 2) W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Łubniany informując zebranych, iż wpłynęła 

kolejna skarga do Rady Gminy Łubniany skierowana na Wójta Gminy Łubniany                           

od mieszkańca Bierdzan. W związku z powyższym kwestia ta zostanie poruszona na 

najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łubniany. Następnie radny z Brynicy zapytał o kwestię 

przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Łubniany. W odpowiedzi                        

p. K. Baldy poinformował, iż do przetargu startowały dwie firmy: Strach i Synowie oraz 

Remondis. Po przeanalizowaniu ofert odpady komunalne odbierać będzie firma Strach                     

i Synowie, która zaproponowała niższą kwotę za przedmiotowy odbiór odpadów. Wójt 

Gminy poinformował zebranych, że według nowych zasad odbioru odpadów komunalnych 

mieszkańcy gminy zobowiązani zostali do wyposażenia swoich domostw w pojemniki                  

na odpady biodegradowalne oraz na popiół w domostwach opalanych węglem bądź drewnem. 

Przedmiotowy pojemnik można także wydzierżawić od firmy Strach i Synowie w kocie 3,50 

zł miesięcznie. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. R. Buchta o godzinie 13.50 zakończył obrady 

Komisji.  
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Załączniki: 

 

Nr 1 – Lista obecności, 

 

Nr 2 – Porządek obrad, 

 

Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmian do budżetu gminy Łubniany na 2016 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

 

Ryszard Buchta 
 

 
 
 


