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Protokół Nr XXIV/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 19 grudnia 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. 

Ad 1) Obrady o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. A. 

Wiench. Następnie po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą 

obecności (Zał. Nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (Nieobecni byli: p. R. 

Blaszczyk, p. A. Patelska oraz p. E. Kozik – Mikołaszek), co wobec ustawowego składu 

wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania uchwał. Następnie 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, w którym zaproponował dodanie kolejnych 

punktów w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.”, 

„Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Łubniany”, „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2017 rok”. Zmieniony porządek obrad liczący 18 

punktów przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń. 

4. Wyjaśnienie wniosków z ostatniej XXIII sesji Rady Gminy Łubniany. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jełowa.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej  na 2017 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem 

prowadzącym na rok 2017.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/198/10 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku 

dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty.  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 

ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łubniany. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łubniany  

za osiągnięte wyniki sportowe.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Łubniany na 2017 rok.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska 

Karta Rodziny  i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 

23 lutego 2015 r.  oraz Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 

2015 r.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady 

Gminy Łubniany na 2017 rok. 

18. Wolne wnioski. 

Zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 

głosami „za” (Zał. Nr 2) został przyjęty.. 

Ad 2) Zgodnie ze statutem gminy przed sesją wyłożony został Protokół Nr XXIII/14-18, który 

następnie poddano pod głosowanie, w wyniku którego 12 głosami „za” został przyjęty. 

Ad 3) Wójt Gminy Łubniany, p. K. Baldy przedstawił zebranym sprawozdanie z wydanych 

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). P. J. Krzyścin zapytał o powód podziału 

rezerwy budżetowej. P. K. Baldy odpowiedział, iż rezerwa ta została podzielona z uwagi  

na brak środków w części oświatowej. 

 Ad 4) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, 

informując zebranych, iż w kwestii złożonego wniosku odnośnie kosztów wydobycia wody  

na ujęciu Niwa w miejscowości Kobylno Prezes ŁWiK p. P. Cieślik przekazał pismo do Rady 
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Gminy Łubniany, iż odpowiednie wyjaśnienie zostanie przekazane do Biura Rady Gminy 

Łubniany do dnia 25 stycznia 2017 r. Z kolei w kwestii wydłużenia linii połączeń 

autobusowych z Świerki do Brynicy, w związku z prawdopodobnym poszerzeniem granic 

miasta Opola, oraz w kwestii transportu międzygminnego głos zabrał Wójt Gminy Łubniany 

informując zebranych, iż prowadzone były już rozmowy z przedstawicielami miasta Opola  

w sprawie dodatkowych kursów do gminy Łubniany, jednakże koszty jakie gmina Łubniany 

miałaby z tego tytułu ponieść są bardzo duże. Wyliczono, iż kilometr kursu autobusu wyniesie 

8,00 zł. Ponadto należy się zastanowić, czy aby na pewno dodatkowe kursy są potrzebne, gdyż 

coraz miej mieszkańców porusza się tą formą komunikacji. W odpowiedzi p. J. Pilarczyk 

zapytał kiedy w/w rozmowy były prowadzone? Wójt Gminy odpowiedział, iż rozmawiano  

w tym temacie w zeszłym roku. Z kolei radny z Brynicy podkreślił, iż rozmowy te powinny 

zostać ponowione, gdyż jeżeli zmienią się granice miasta Opola, wówczas może byłaby szansa 

na wydłużenie linii autobusowej do miejscowości Brynica. P. K. Baldy odpowiedział, iż pismo 

takie zostanie skierowane. P. J. Krzyścin stwierdził, iż w tej kwestii należałoby także zrobić 

badanie rynku w formie ankiet. Zawnioskował także, aby przedmiotowy temat omówić  

na najbliższym posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej. Głos zabrał p. M. Ciernia 

informując zebranych, iż z Brynicy wyjeżdżają dziennie tylko 3 autobusy ( o godz. 6.00, 7.00 

oraz około godz. 15.00). Sołtys Brynicy dopowiedział, iż jego zabiegi w tej sprawie dotyczą 

wprowadzenia jakiegoś autobusu w godzinach przedpołudniowych (9.00 i 11.00), gdzie 

młodzież rozpoczyna zajęcia. Można by także zrobić program pilotażowy na 3 miesiące, które 

pozwoliłyby ocenić czy faktycznie jest zapotrzebowanie na dodatkowe kursy. P. J. Krzyścin 

stwierdził także, że w kwestii pisma wystosowanego przez p. P. Cieślika zaznaczył, iż to p. 

Cieślik sam wcześniej zaproponował datę przekazana stosownych wyjaśnień do dnia 15 

grudnia br.  

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa” zreferowała p. M. Ruczka – autorka projektu 

informując zebranych, iż uprzednio podjęta Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Łubniany 

w dniu 26 września 2016 r. w powyższej kwestii w trakcie badania zgodności z prawem przez 

służby Wojewody Opolskiego została uchylona w całości. W związku z powyższym 

ponowiono czynności w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zgodności projektu planu  

z przepisami prawnymi. Skorygowano między innymi zapisy dotyczące ograniczenia wlotów 

nowych dróg wewnętrznych do istniejących dróg powiatowych i ponowiono uzgodnienie  

z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu. Podkreśliła, iż w uprzednio podjętej Uchwale 
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pominięto uwagę nr 10 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w kwestii przeznaczenia działek o numerze 

277/49 oraz 278/49 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 20MN, a w pozostałej części 

pod 24R. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Łubniany informując zebranych, 

iż przedmiotowy temat był punktem obrad Komisji Stałych w dniu 7 grudnia 2016 r., tym 

samym poprosił Przewodniczących o przedstawienie wyniku głosowania tych Komisji. P. E. 

Fila, Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej poinformował zebranych, iż członkowie 

tej Komisji głosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za”. P. W. Kalina, Przewodniczący Komisji 

Samorządowej także stwierdził, iż członkowie jego Komisji głosowali jednogłośnie tj. 5 

głosami „za”. Komisja Organizacyjno – Finansowa również zagłosowała jednogłośnie tj. 4 

głosami „za”, tak samo Komisja Rewizyjna tj. jednogłośnie 3 głosami „za” przedstawionym 

projektem uchwały (Zał. Nr 4). Przystąpiono do odczytania uwagi nr 1 wraz ze stanowiskiem 

Wójta Gminy Łubniany (uwaga została nieuwzględniona). Wobec braku pytań przystąpiono  

do głosowania nad uwagą nr 1, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podtrzymano 

stanowisko Wójta Gminy dotyczące przedmiotowej uwagi. Następnie przystąpiono  

do odczytania uwagi nr 2 wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Łubniany (uwaga została 

nieuwzględniona). Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad uwagą nr 2, w wyniku 

którego 12 głosami „za” podtrzymano stanowisko Wójta Gminy w kwestii tej uwagi. Kolejno 

odczytano uwagę nr 3/1 wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Łubniany (uwaga została 

nieuwzględniona). Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad powyższą uwagą,  

w wyniku którego 12 głosami „za” podtrzymano stanowisko Wójta Gminy o nieuwzględnieniu 

przedmiotowej uwagi. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uwagę nr 4 wraz  

ze stanowiskiem Wójta Gminy (uwaga została nieuwzględniona). Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania nad powyższą uwagą, w wyniku którego 12 głosami „za” 

podtrzymano stanowisko Wójta Gminy. Następnie odczytano uwagę nr 7 wraz ze stanowiskiem 

Wójta Gminy Łubniany (uwaga została nieuwzględniona). Wobec braku pytań przystąpiono  

do głosowania nad powyższą uwagą, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” 

podtrzymano stanowisko Wójta Gminy dotyczące nieuwzględnienia uwagi. P. A. Wiench 

odczytał uwagę nr 8 wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy (uwaga została nieuwzględniona). 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad powyższą uwagą, w wyniku którego 11 

głosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym się” podtrzymano stanowisko Wójta Gminy. 

Następnie odczytano uwagę nr 9 wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy (uwaga została 

nieuwzględniona). Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad uwagą nr 9, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podtrzymano stanowisko Wójta Gminy Łubniany. P. 

M. Ruczka odczytała jako ostatnią uwagę nr 10, która nie została uwzględniona w Uchwale Nr 
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XXI/132/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. (uwaga została nieuwzględniona 

przez Wójta Gminy). Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad przedmiotową 

uwagą, w wyniku czego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podtrzymano stanowisko Wójta 

Gminy Łubniany. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Łubniany składając wniosek 

formalny o nieodczytywanie w całości przedmiotowego projektu uchwały przed głosowaniem. 

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” został on poparty przez radnych. Wobec braku pytań 

do przedstawionego projektu uchwały odczytano w części dany projekt, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj.  12 głosami „za” podjęto 

Uchwałę Nr XXIV/155/16 (Zał. Nr 5). 

 

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2016 r.” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się 

dokonanie zmian w wydatkach budżetowych bieżących, gdzie zwiększenia wyniosą  

50.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 zł w związku z dopłatą do szkoły podstawowej  

w Łubnianach (20.000,00 zł) oraz do szkoły podstawowej w Luboszycach (30.000,00 zł).  

(Z posiedzenia wyszedł p. W. Kalina – jest 11 radnych). Środki te zostaną przeniesione z działu 

600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Ponadto proponuje się dokonać zmian  

w wydatkach budżetowych majątkowych, gdzie zmniejszenia wyniosą 5.000,00 zł w związku 

z zakupem działki w miejscowości Luboszyce, dział 700, rozdział 70005. Z kolei zwiększenia 

proponuje się dokonać w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 5.000,00 zł na rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej ulicy Reymonta w miejscowości Kępa. W związku z powyższym nastąpi zmiana 

załącznika jakim jest tabela – zadania inwestycyjne. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy 

Łubniany informując zebranych, iż przedmiotowy temat był punktem obrad Komisji Stałych  

w dniu 7 grudnia 2016 r., tym samym poprosił Przewodniczących o przedstawienie wyniku 

głosowania tych Komisji. P. E. Fila, Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej 

poinformował zebranych, iż członkowie tej Komisji głosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” 

za przedstawioną propozycją. P. W. Kalina, Przewodniczący Komisji Samorządowej  

stwierdził, iż członkowie jego Komisji także  jednogłośnie tj. 5 głosami „za” poparli w/w 

zmiany w budżecie. Kolejno Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami 

„za”  oraz Komisja Rewizyjna także jednogłośnie tj.3 głosami „za” poparły przedstawiony 

projekt uchwały. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono  

do głosowania, w wyniku którego 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/156/16 (Zał. Nr 

6). 
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Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych,  

iż sporządzona została ona na lata 2017 – 2025. Limity wydatków na planowane 

przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2020 obejmując nimi również te przedsięwzięcia, 

które są kontynuowane z lat wcześniejszych. W latach 2018 – 2020 Gmina zaplanowała m. in. 

zadania, które są objęte przyjętym przez Radę Gminy Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Dodała, że prognozę kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy 

Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 

zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia pożyczek przypada na 2025 rok. (Na posiedzenie wrócił p. W. Kalina – jest 12 

radnych). Radnych zapoznano z Uchwałą Nr 581/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, która wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 14 

grudnia br. (Zał. Nr 7). Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

informując zebranych, iż przedmiotowy temat był punktem obrad Komisji Stałych w dniu 7 

grudnia 2016 r., tym samym poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie wyniku 

głosowania tych Komisji. P. E. Fila, Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej 

poinformował zebranych, iż członkowie tej Komisji głosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” 

za przedstawioną propozycją. P. W. Kalina, Przewodniczący Komisji Samorządowej dodał, iż 

członkowie Komisji Samorządowej także głosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za”. Kolejno 

Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rewizyjna 

również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Oświatowa także jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” (Zał. Nr 8)  opowiedziały się za przedstawionym projektem uchwały. Wobec 

braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/157/16 (Zał. Nr 9). 

 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok” 

zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż do dnia 15 listopada br. 

przekazano radnym projekt uchwały budżetowej na 2017 r. Radnych zapoznano z Uchwałą Nr 

580/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej (Zał. Nr 10) oraz z Uchwałą Nr 579/2016 także z dnia 6 grudnia 2016 r. nt. opinii 

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. (Zał. Nr 11). Ponadto radni gminy 
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otrzymali pismo z dnia 14 grudnia 2016 r. mówiące o zmianie jaka nastąpiła w paragrafie 8 pkt 

1 w/w projektu uchwały, która także została skonsultowana z przedstawicielami Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. Nad powyższym tematem obradowały Komisje Stałe w dniu 7 

grudnia br., które głosowały następująco: Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 

4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja 

Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Rewizyjna jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” oraz Komisja Oświatowa także jednogłośnie tj. 4 glosami „za” za przedłożonym projektem 

uchwały. P. J. Krzyścin zaproponował, aby w roku kalendarzowym zwiększać kwotę 

przeznaczoną na inicjatywy lokalne. Ponadto poprosił, aby w materiałach dla radnych 

szczegółowo określić na co wydawane są środki pieniężne, chociażby z tytułu promocji gminy, 

gdzie w budżecie ujęto kwotę na ten cel w wysokości 175.000,00 zł. Stwierdził także, że oferta 

bibliotek, na którą w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 240.000,00 zł powinna docierać 

do jak najszerszej liczby osób, a nie tylko opierać się na czytelnictwie. Ponadto brak jest danych 

nt. przychodów w gospodarce mieszkaniowej, na które planuje się przeznaczyć 200.000,00 zł 

w przyszłorocznym budżecie. Należy także rozeznać jaka część mieszkańców gminy nie 

odprowadza podatku do gminy Łubniany. Następnie głos zabrał p. J. Pilarczyk podkreślając,  

iż trudno jest porównać jak zmienia się przedstawiany projekt budżetu na 2017 r. w stosunku 

do roku ubiegłego, gdyż nie przedstawiono radnym porównania kwot podkreślając, iż zmiana 

budżetu w roku 2016 była przeprowadzana wiele razy. W projekcie ujęto kwotę 50.000,00 zł 

na zakupy majątkowe w Urzędzie Gminy, lecz nie wskazano dokładnie czego dotyczą te 

zakupy. Niepokojące jest zmniejszenie wydatków na ochronę przeciwpożarową. Radny zapytał 

także o wydatki majątkowe w kwocie około 5.000.0000,00 zł, tym samym pytając jaką część 

tej kwoty stanowią wydatki gminy, a jaką wydatki zewnętrzne? Pozytywnym aspektem ujętym 

w projekcie budżetu jest kwota zarezerwowana na realizację przebudowy centrum 

miejscowości Brynica. P. J. Pilarczyk pytał także czy kwota 45.000,00 zł  

z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych jest wsparciem na spółkę wodną 

działająca na terenie gminy Łubniany. P. B. Cebula odpowiedziała, iż jest to kwota 

zarezerwowana na konserwację rowów należących do gminy. P. J. Pilarczyk poprosił także, 

aby przygotować na zebrania wiejskie informację w kwestii prac wykonanych przez spółkę 

wodną. P. B. Cebula zobowiązała się do udzielania pomocy na posiedzeniach Komisji Stałych 

w kwestii odczytywania zapisów projektu uchwały. Dodała także, iż pierwszym obrazem 

wykonania budżetu za rok 2016 będzie sprawozdanie przekazywane radnym do końca miesiąca 

marca. Ponadto podkreśliła, iż w kwestii zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu  

na 2017 r. zapisano tylko te działania, na których realizację podpisane zostały już umowy  
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(tj. realizacja domu Dziennego Pobytu dla osób starszych w Biadaczu oraz pożyczki). Pozostałe 

środki pochodzą z budżetu gminy. Z kolei w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono 

wszystkie planowane inwestycje. P. J. Krzyścin podkreślił, iż Klub Radnych Niezależnych jest 

za przyjęciem przedmiotowej uchwały budżetowej na 2017 r. Wobec braku dalszych pytań 

odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/158/16 (Zał. Nr 12). 

 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest 

organem prowadzącym na rok 2017” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach, informując zebranych, iż organ 

prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dyrektor GZEAS 

przedstawiła formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, które są dofinansowywane. Dodała 

także, że dofinansowania obejmują specjalności: terapia pedagogiczna, logopedia, 

surdopedagogika, psychologia, gimnastyka korekcyjna oraz inne specjalności zgodnie  

z potrzebami szkoły lub przedszkola. Do końca miesiąca listopada dyrektorzy szkół  

i przedszkoli złożyli plany odnośnie kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli w tych 

jednostkach. Zaznaczyła, iż w szkole podstawowej w Brynicy trzy osoby podjęły studia 

podyplomowe na kierunkach: biologia, geografia oraz nauka dziecka z autyzmem. Z kolei  

w szkole podstawowej w Łubnianach podjęto studia podyplomowe w kwestii nauczania 

dwujęzycznego. P. N. Dreier przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej  

w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br.: głosowano jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” podjęciem stosownej uchwały. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXIV/159/16 (Zał. Nr 13). 

 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność 

określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” zreferowała p. B. Cebula – 

Skarbnik Gminy, informując zebranych, iż w jednostkach budżetowych tj. szkołach  

i przedszkolach w gminie Łubniany zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/198/10 z dnia 25 

października 2010 r. głównie są gromadzone dochody w postaci darowizn pieniężnych na rzecz 
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jednostki. W związku z uregulowaniem zasad dotyczących centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w gminie od 1 stycznia 2017 r. (niektóre dochody pobierane przez jednostki 

oświaty na rachunku dochodów są dochodami opodatkowanymi podatkiem VAT)  

w porozumieniu z jednostkami dokonuje się zmiany zapisów w paragrafie 3 ww. Uchwały, 

który określał źródła dochodów jednostki, a które będą gromadzone na rachunku dochodów 

własnych od 1 stycznia 2017 r. Dopowiedziała, że są to dochody jednostki z tytułu spadków  

i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat  

za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki 

budżetowej oraz opłat za wydanie duplikatu świadectwa czy też legitymacji szkolnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany poinformował zebranych, iż przedmiotowy temat był 

punktem obrad Komisji Stałych w dniu 7 grudnia 2016 r., tym samym poprosił 

Przewodniczących o przedstawienie wyniku głosowania tych Komisji. P. E. Fila, 

Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej poinformował zebranych, iż członkowie tej 

Komisji głosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za”. P. W. Kalina, Przewodniczący Komisji 

Samorządowej stwierdził, iż członkowie jego Komisji głosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” 

przedłożoną propozycją. Kolejno Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 

głosami „za”, Komisja Rewizyjna jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Oświatowa 

także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przytoczonym projektem uchwały. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w 

wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/160/16 (Zał. Nr 

14). 

 

Ad 11) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  

lub gminę” zreferował p. J. Górka – Inspektor ds. obrony cywilnej informując zebranych,  

iż do tej pory członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Łubniany wypłacano 

ekwiwalent w wysokości 10,00 zł za godzinę. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  

w trzecim kwartale 2016 r. przeciętne wynagrodzenie, w tym kwartale, wynosi 4055,04 zł, 

a zatem maksymalna stawka ekwiwalentu wynosi obecnie 23,22 zł. Mając na uwadze duże 

zaangażowanie strażaków OSP w działania ratownicze proponuje się ustalić zwiększenie 

ekwiwalentu z tego tytułu do kwoty 20,00 zł za godzinę. Stawkę tę zaproponowali członkowie 

Komisji Stałych. Następnie przedstawiono głosowanie tychże Komisji w dniu 7 grudnia br.: 
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Komisja Samorządowa 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Komisja 

Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Komisja 

Rewizyjna jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Rolno – Gospodarcza także 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparły przedmiotowy projekt uchwały. Wobec braku dyskusji 

odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/161/16 (Zał. Nr 15). 

 

Ad 12) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane  

w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik 

Gminy informując zebranych, iż w obowiązującej obecnie Uchwale Nr XXXIII/245/13  

w § 2 ust. 1 widnieje zapis: „Świadczenia wykraczające poza podstawę programową 

wychowania przedszkolnego są odpłatne”. Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1985) został zmieniony art. 14 ust. 5 w pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wprowadzając 

do wyliczenia nowe brzmienie: „określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”. P. B. Cebula poinformowała, że zmiana ta jest 

spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego 

części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci 6 – letnie korzystające z wychowania 

przedszkolnego. Wobec powyższego należało dokonać zmiany zapisu § 2 ust. 1 Uchwały  

Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Skarbnik Gminy dodała 

także, iż pozostałe ustalenia dotyczące opłat za świadczenia udzielane w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego mają 

zapisy takie jak w uchwale z dnia 17 grudnia 2013 r. Wobec braku pytań odczytano projekt 

uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 

głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/162/16 (Zał. Nr 16). 

 

Ad 13) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta 

Gminy Łubniany za osiągnięte wyniki sportowe” zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. 

zdrowia, handlu i usług podkreślając, że Wójt Gminy może ustanowić nagrody za osiągnięte 

wyniki sportowe dla zawodników mieszkających na naszym terenie, którzy promują naszą 

Gminę na zewnątrz w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Nagrody pieniężne są wypłacane z budżetu gminy jako wyraz uznania dla zawodnika  

za osiągnięcie wysokiego wyniku. Pozyskanie wysokich wyników w zawodach przez 
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zawodników mieszkających na naszym terenie jest promowaniem gminy na terenie kraju oraz 

poza jego granicami. P. N. Dreier przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej w tym 

temacie, która zagłosowała jednogłośnie tj. 4 głosami „za” przedstawionym projektem 

uchwały. Następnie p. J. Krzyścin zapytał czy mamy potencjalnych sportowców w gminie 

Łubniany kwalifikujących się do danej nagrody? Odpowiedzi udzielił p. K. Baldy podkreślając, 

że jest taka osoba. Radni wskazali, iż przedstawione kwoty mogłyby być wyższe. Radny  

z Brynicy zasugerował nieścisłości ujęte w par. 2 i 3. Ponadto podkreślił, iż nie zrozumiałym 

jest ujęcie słowa „kwoty wielokrotnej” w par. 4. Wójt Gminy odpowiedział, iż kwestia  

ta dotyczy zespołów, w których każdy z zawodników otrzyma daną nagrodę. P. J. Pilarczyk 

zasugerował także, aby docenić osoby na niższym szczeblu, gdyż są instytucje, które wspierają 

olimpijczyków oraz paraolimpijczyków, z kolei nie ma instytucji dostrzegających osiągnięcia 

na niższych szczeblach np. wojewódzkim. Podkreślono, że wcale to nie muszą być duże kwoty, 

ale chodzi o docenienie wysiłku i zaangażowania tych osób, które w danym momencie promują 

naszą gminę. Następnie p. J. Krzyścin zwrócił uwagę na nagrodę „Najlepszy z najlepszych” 

przyznawaną przez Wójta Gminy Łubniany, która jest źle sformułowana, gdyż zawodnik 

startujący tylko w jednych zawodach nawet o bardzo wysokiej randze ma mniejszą możliwość 

uzyskania nagrody, aniżeli uczeń będący laureatem wielu konkursów na niskich szczeblach. 

Radny z Brynicy zgłosił wniosek formalny o niepodejmowanie głosowania w przedmiotowym 

temacie na trwającej sesji i przesunięcie go do analizy na posiedzeniach Komisji Stałych  Rady 

Gminy Łubniany z początkiem 2017 r. W związku z powyższym przedmiotowy wniosek został 

poddany pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” został poparty. 

 

Ad 14) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Łubniany na 2017 rok” zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu  

i usług informując zebranych, iż realizując poszczególne zadania obu programów zawartych  

w jednym projekcie gmina może powierzyć ich wykonanie organizacjom pozarządowym  

pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie 

w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z treścią ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

zadania wykonuje się w szczególności przez tworzenie warunków sprzyjających realizacji 

potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i 

narkotyków. Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę dlatego, że problemy 

związane z alkoholem i środkami odurzającymi należą do tej grupy problemów społecznych, 
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które przybierają duże rozmiary i powodują szkody ekonomiczne, jak i społeczne. P. N. Dreier 

– Przewodniczący Komisji Oświatowej przedstawił głosowanie Komisji na posiedzeniu w dniu 

7 grudnia 2016 r., której członkowie jednogłośnie tj. 3 głosami „za” poparli przedmiotowy 

projekt uchwały. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr 

XXIV/163/16 (Zał. Nr 17). 

 

Ad 15) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 

przyrody – pomnika przyrody” zreferował p. T. Leja – Inspektor ds. ochrony środowiska, 

leśnictwa i gospodarki odpadami podkreślając, iż przedmiotowy projekt przedkładany jest 

Radzie Gminy z uwagi, iż właścicielka działki, na której znajduje się drzewo z gatunku lipa 

szerokolistna ustanowiona pomnikiem przyrody zwróciła się do Wójta Gminy Łubniany  

o podjęcie działań mających na celu zniesienie ochrony pomnikowej drzewa i w konsekwencji 

jego usunięcie, gdyż w obecnym stanie zdrowotnym drzewo stanowi zagrożenie dla budynku 

mieszkalnego. W powyższej kwestii uzyskano pozytywną opinię dendrologiczną pozwalającą 

na usunięcie drzewa. Ponadto projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Opolu. (Z posiedzenia wyszedł p. M. Zapisek – jest 11 radnych). 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany poinformował zebranych, iż przedmiotowy temat był 

punktem obrad Komisji Stałych w dniu 7 grudnia 2016 r., tym samym poprosił 

Przewodniczących o przedstawienie wyniku głosowania tych Komisji. P. E. Fila, 

Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej poinformował zebranych, iż członkowie tej 

Komisji głosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” popierając propozycję. P. W. Kalina, 

Przewodniczący Komisji Samorządowej dopowiedział, iż członkowie Komisji Samorządowej 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” również ja poparli. Kolejno Komisja Organizacyjno – 

Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rewizyjna również jednogłośnie tj.  

3 głosami „za” poparły przedłożony projekt uchwały. Wobec braku pytań odczytano projekt 

uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 

głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/164/16 (Zał. Nr 18). 

 

Ad 16) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 

23 listopada 2015 r.” zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, informując zebranych, iż 
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potrzeba przyjęcia nowego Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny  

i Seniora wynika ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 2657/2016 Zarządu Województwa 

Opolskiego w dniu 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4647/2014 Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 

wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wraz z załącznikami. 

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia grona odbiorców o osoby 

sprawujące opiekę nad osobami zależnymi oraz o instytucjonalne domy dziecka. Zostaje 

również wprowadzony Załącznik Nr 5 do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej 

Karty Rodziny i Seniora w postaci oświadczenia dotyczącego sprawowania opieki nad osobą 

zależną. (Na posiedzenie wrócił p. M. Zapisek – jest 12 radnych.) Nad powyższym tematem 

obradowały Komisje Stałe w dniu 7 grudnia 2016 r., które zagłosowały następująco: Komisja 

Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Samorządowa 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza  jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Oświatowa także 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedmiotowym projektem uchwały. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXIV/165/16 (Zał. Nr 

19). 

 

Ad 17) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2017 rok” zreferował p. N. Dreier – 

Przewodniczący Komisji Oświatowej, przytaczając zebranym ustalony przez członków 

Komisji Oświatowej plan pracy na 2017 r. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXIV/166/16 (Zał. Nr 20). 

 

Ad 18) W tym punkcie Sekretarz Gminy przedstawiła proponowane terminy najbliższych obrad 

Rady Gminy Łubniany (6 luty 2017 r., 27 marzec 2017 r.). Ponadto poinformowała zebranych 

o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione,  

w budynku Urzędu Gminy Łubniany w roku 2017. Głos zabrał p. T. Leja informując zebranych, 

iż na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 

tutejszego urzędu w dniu 25 listopada br. wpłynął wniosek do Wójta Gminy Łubniany o 

ustalenie odszkodowania wynikającego z renty planistycznej w związku ze zmianą planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kępa. Powołany został rzeczoznawca 
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majątkowy do określenia ewentualnego odszkodowania w tej kwestii. Następnie 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przytoczył proponowaną odpowiedź do mieszkańca 

Łubnian w kwestii wskazanego usunięcia naruszeń prawa dotyczącego Uchwały Nr 

XXII/137/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska (Zał. 

Nr 21). Przedmiotową odpowiedź poddano pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 

12 głosami „za” została zaakceptowana. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, p. A. Wiench zakończył 

obrady o godzinie 16.50. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Sprawozdanie z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym, 

Nr 4 - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 7 grudnia 2016 r., 

Nr 5 – Uchwała Nr XXIV/155/16, 

Nr 6 – Uchwała Nr XXIV/156/16, 

Nr 7 – Uchwała Nr 581/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

Nr 8 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Nr 9 – Uchwała Nr XXIV/157/16, 

Nr 10 – Uchwała Nr 580/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Nr 11 – Uchwała Nr 579/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej , 

Nr 12 – Uchwała Nr XXIV/158/16, 

Nr 13 – Uchwała Nr XXIV/159/16, 

Nr 14 – Uchwała Nr XXIV/160/16, 

Nr 15 – Uchwała Nr XXIV/161/16, 

Nr 16 – Uchwała Nr XXIV/162/16, 

Nr 17 – Uchwała Nr XXIV/163/16, 

Nr 18 – Uchwała Nr XXIV/164/16, 

Nr 19 – Uchwała Nr XXIV/165/16, 

Nr 20 – Uchwała Nr XXIV/166/16, 

Nr 21 – Odpowiedź kierowana do mieszkańca Łubnian. 
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Wyciągi z Protokołu: 

dla p. S. Kansy – Inspektor ds. melioracji – kwestia przekazania informacji o pracach 

wykonanych przez spółkę wodną działającą na terenie gminy Łubniany na zebrania wiejskie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

 

 


