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Protokół Nr XXVI/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej w dniu 27 lutego 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. 

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

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

(Zał. Nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych (Nieobecni byli: p. W. Kalina,                   

p. A. Patelska, p. W. Brisch oraz p. M. Zapisek), co wobec ustawowego składu wynoszącego 

15 radnych stanowi quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2). 

Ad 2) Zgodnie ze statutem przed sesją wyłożony został Protokół z ostatniej sesji tj. Nr XXV/14-

18, który został poddany pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 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. Pilarczyk zwrócił uwagę, iż nie 

wszystkie Zarządzenia Wójta Gminy Łubniany zostały opublikowane, co uniemożliwia radnym 

przygotowanie się do sesji. Nie było więcej uwag. 

Ad 4) W tym punkcie p. J. Nalepka poinformowała zebranych, iż pismo w kwestii wydłużenia 

pracy raz w tygodniu ośrodka zdrowia w Łubnianach zostało wystosowane w dniu 15 lutego 

br. Ponadto kwestia ta zostanie poruszona także na posiedzeniu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy 

Staroopolskiej” zreferował p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych informując 

zebranych, iż podjęcie ww. uchwały ma na celu przywrócenie terenów pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną na części działek o numerach 598/88, 532/89 i 416/89 oraz 

zabudowy letniskowej na części działki o numerze 598/88, tak jak zostało to przeznaczone w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa uchwalonego Uchwałą Nr 

XXIII/111/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 sierpnia 2001 r. Wobec braku pytań odczytano 

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

11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXVI/172/17 (Zał. Nr 4). 
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Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025” 

wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień 

podjęcia przedmiotowej uchwały z budżetem gminy na 2017 r. Z kolei w załączniku nr 2 

„Przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020” w kwestii wydatków na programy, projekty lub 

zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w wydatkach 

bieżących ujęto dwa projekty: 

1) Projekt „Przedszkola na wymiar” – wydatki Urzędu Gminy Łubniany (koszty pośrednie 

projektu związane z rozbudową przedszkola w Kępie w 2017 r. – kwota 44.032,00 zł; 

2) Projekt „Przedszkola na wymiar” – wydatki Publicznego Przedszkola w Kępie 

(uruchomienie i utrzymanie oddziału w przedszkolu w Kępie) – w 2017 r. kwota 

81.196,70 zł, w 2018 r.  kwota 109.538,40 zł. 

Z kolei w wydatkach majątkowych uwzględniono koszty związane także z „Projektem na 

wymiar” w kwestii rozbudowy Publicznego Przedszkola w Kępie w kwocie 183.470,00 zł – 

wydatki Urzędu Gminy oraz koszty wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł – wydatki Publicznego 

Przedszkola w Kępie.  

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniono w wydatkach 

majątkowych następujące przedsięwzięcia: 

1) Dokumentacje techniczne budowy ścieżek rowerowych w kwocie 270.000,00 zł 

(płatności z roku 2016 przeszły na rok 2017); 

2) Rozbudowa przedszkola w Kępie w kwocie 296.530,00 zł (są to środki własne gminy 

związane z projektem „Przedszkola na wymiar”). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – 

Finansowej o przedstawienie wyniku głosowania członków komisji w przedmiotowej sprawie.                     

P. R. Buchta oznajmił, iż członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” poparli projekt uchwały w ww. sprawie (Zał. Nr 5). P. J. Pilarczyk zapytał jak 

zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z budową ścieżek rowerowo – 

pieszych. P. B. Cebula odpowiedziała, iż przedsięwzięcie to jest związane z rokiem 2016 i 2017 

w kwocie 500.000,00 zł (370.000,00 zł z roku 2016 oraz 130.000,00 zł w roku 2017). W 

zeszłym roku zapłacono tylko 175.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami (należało uzyskać 

wszelkie zgody i pozwolenia, co niestety przesunęło się w czasie), dlatego też w tym roku limit 
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musi zostać zwiększony, aby uregulować wszystkie należności. Wobec braku dalszych pytań 

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

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXVI/173/17 (Zał. Nr 6). 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2017 r.” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się 

dokonanie zwiększeń w kwocie 508.313,80 zł w dochodach budżetowych bieżących w 

następujących działach: 

1) Dział  758 rozdział 75801 § 2920 - subwencja oświatowa - 329.365,00 zł 

(zawiadomienie Ministra Finansów), 

2) Dział 801 rozdział 80104 §2007 – środki dotacji na realizację Projektu „Przedszkola na 

wymiar”  - 125.228,70 zł, 

3) Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 51.044,10 zł  (środki zwrotu kosztów dotacji za 

dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w gminie Łubniany 

spoza gminy), 

4) Dział 801 rozdział 80149 § 2030 -  2.676,00 zł (Korekta dotacji celowej z budżetu 

państwa na zadania przedszkolne – zawiadomienie Wojewody Opolskiego. W roku 

2017 dotacja na każde dziecko w wieku do lat 5 wyniesie 1.338,00 zł). 

Z kolei zmniejszeń proponuje się dokonać w kwocie 91.618,00 zł w działach: 

1) Dział 756 rozdział 75621 – udziały gmin w dochodach budżetu państwa – udziały w 

podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 (zawiadomienie Ministra Finansów) 

- 3.310,00 zł, 

2) Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola § 2030 -  (korekta dotacji celowej z budżetu 

państwa na zadania przedszkolne) -  85.632,00 zł, 

3) Dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - § 2030 (korekta 

dotacji przedszkolnej) – 2.676,00 zł. 

Ponadto w dochodach majątkowych planuje się dokonać zwiększenia w kwocie 192.470,00 zł 

w dziale 801 rozdział § 6207 środki dotacji na realizację Projektu „Przedszkola na wymiar”  na 

rozbudowę przedszkola w Kępie i jego wyposażenie. 

P. B. Cebula zaproponowała także dokonanie zwiększeń w Dziale 801 w wydatkach 

budżetowych bieżących w następujących rozdziałach, łącznie na kwotę 225.228,70 zł: 

1) Rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja Projektu „Przedszkola na wymiar” – zadanie 

do realizacji w latach 2017 – 2018. Koszty uruchomienia drugiego oddziału 

przedszkolnego – zadanie do realizacji przez Publiczne Przedszkole w Kępie i Urząd 
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Gminy - kwota  125.228,70 zł, w tym: Publiczne Przedszkole Kępa – 81.196,70 zł, 

Urząd Gminy – 44.032,00 zł; 

2) Rozdział 80149 – środki dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (dzieci z 

niepełnosprawnością w Niepublicznym Przedszkolu w Luboszycach i w punkcie 

przedszkolnym w Kępie) – 100.000,00 zł. 

Ponadto w wydatkach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń w łącznej kwocie 

676.219,10 zł w następujących działach: 

1) Dział 600 rozdział 60095 – kwota 140.000,00 zł (zadanie: Dokumentacje techniczne 

budowy ścieżek rowerowych  - płatności z roku 2016 dokonane będą w roku 2017); 

2) Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola – realizacja Projektu „Przedszkola na wymiar”  

- kwota  489.000,00 zł. W ramach inicjatywy lokalnej przewiduje się rozbudowę zaplecza 

socjalnego LZS Brynica w kwocie 17.280,00 zł oraz wykonanie systemu automatycznego 

nawadniania murawy na płycie boiska LZS w Jełowej w kwocie 29.939,10 zł. Z kolei w 

rozchodach budżetowych proponuje się dokonanie zmniejszeń w kwocie 292.282,00 zł 

(decyzją zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

pozostałość do spłaty pożyczki – umowa z dnia 15.11.2011 r. – Kanalizacja Masów – Łubniany 

– etap I -   została umorzona). 

Podsumowując p. B. Cebula dodała, iż nad przytoczonymi zmianami obradowała Komisja 

Organizacyjno – Finansowa, która jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparła dokonanie 

proponowanych zmian. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto 

Uchwałę Nr XXVI/174/17 (Zał. Nr 7). 

 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” zreferowała p. B. Bort 

– Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach, 

informując zebranych, iż konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany 

przepisów ustawy o systemie oświaty. Zmianie uległa jedynie podstawa prawna, a kryteria do 

postępowania rekrutacyjnego nie uległy zmianie. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

danych kryteriów są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu rodziców 

(opiekunów prawnych) oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. Nad 

powyższym tematem obradowała Komisja Oświatowa, która jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 
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poparła przedmiotową kwestię (Zał. Nr 8). Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a 

następnie przystąpiono do głosowania, (na posiedzenie przybył p. M. Zapisek, który nie brał 

udziału w głosowaniu – jest 12 radnych), w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXVI/175/17 (Zał. Nr 9).  

 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 

Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” 

zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Łubnianach, informując zebranych, iż tak jak w poprzednim projekcie uchwały, konieczność 

zmiany uchwały nastąpiła w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty oraz 

uchwalenia 14 grudnia 2016 r. nowych ustaw. Jedyną zmianą, która powstała to fakt, iż w 

poprzedniej uchwale punktowany był kandydat czteroletni, a od przyszłego roku 

przedszkolnego muszą zostać przyjęte wszystkie dzieci zarówno trzylatki jak i czterolatki. P. 

B. Bort przedstawiła kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXVI/176/17 (Zał. Nr 10). 

 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru 

obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany” zreferowała 

także p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 

Łubnianach informując, że uprzednio w tej kwestii podejmowane były cztery uchwały, obecnie 

planuje się zawrzeć zapisy tych czterech uchwał w jednym projekcie. Zmiana spowodowana 

jest reformą oświaty, wymaganiami w prowadzeniu większej ilości dokumentacji. Ponadto 

zostało dodane stanowisko wicedyrektora, gdyż dotychczasowy dyrektor gimnazjum w 

Biadaczu zostanie wicedyrektorem. P. B. Bort dopowiedziała, iż Związki Zawodowe 

pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Przedmiotowy projekt został także 

poddany pod rozpatrzenie członkom Komisji Oświatowej, którzy jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” poparli przedmiotową propozycję. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,                         
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a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXVI/177/17 (Zał. Nr 11). 

 

Ad 11) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji” 

zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy podkreślając, iż zapisy Uchwały Nr XXIII/148/16 

z dnia 28 listopada 2016 r. pozostają bez zmian, jedynie zmianie ulega załącznik nr 3, dotyczący 

rozliczenia dotacji. W załączniku poza informacją o wydatkach poniesionych z dotacji 

wprowadzona została także dodatkowo informacja o ilości uczniów i wysokości otrzymanej 

dotacji w poszczególnych miesiącach oraz ogólna informacja o rozliczeniu otrzymanej dotacji. 

Załączniki nr 1 i 2 pozostają bez zmian. Poinformowała także, że przedmiotowa kwestia była 

poddana pod obrady Komisji Organizacyjno - Finansowej, która jednogłośnie tj. 4 głosami „za” 

zatwierdziła przedmiotową propozycję. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,                         

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

podjęto Uchwałę Nr XXVI/178/17 (Zał. Nr 12). 

 

Ad 12) W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Łubniany informując 

zebranych, iż Kurator Oświaty w Opolu pozytywnie zaopiniował Uchwałę Nr XXV/169/17 

Rady Gminy Łubniany podjętą w dniu 30 stycznia br. Następnie głos zabrała p. J. Nalepka 

podkreślając, iż do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęło także zaproszenie Przewodniczącego 

Związku Gmin Wiejskich kierowane do Wójta, radnych oraz mieszkańców, którym nie jest 

obojętny dalszy rozwój swoich małych ojczyzn na zjazd samorządowy, który odbędzie się                    

w dniu 16 marca br. w Warszawie. Sekretarz Gminy poprosiła, aby zgłaszać chęć uczestnictwa 

w danym spotkaniu do dnia 2 marca br. do Biura Obsługi Rady Gminy. Następnie głos zabrał 

radny z Brynicy, p. J. Pilarczyk podkreślając, iż obecnie prowadzona jest budowa ścieżki 

rowerowej w miejscowości Chróścice, która ma stworzyć ciąg rowerowy prowadzący do 

Siołkowic i Popielowa. Zadał pytanie na jakim etapie w gminie Łubniany jest kwestia budowy 

ścieżek rowerowych? Ponadto zapytał czy w ramach przygotowywanej dokumentacji 

uwzględniona została także trasa Łubniany – Brynica? Wójt Gminy odpowiedział, że prace 

wykonywane w gminie Popielów i Dobrzeń Wielki prowadzone są w ramach pierwszego etapu, 

do którego gminy te startowały, gdyż posiadały wtedy gotową dokumentację. Z kolei nasza 

dokumentacja wniosek złożona(y) została w ubiegłym roku, w miesiącu grudniu (wniosek 
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partnerski). Obecnie trwa weryfikacja przedmiotowego wniosku. Jeżeli zabrakło by funduszy, 

wówczas Zarząd będzie miał możliwość przesunięcia środków z kolejnych naborów 

przeznaczonych na rok 2018 i 2019. Dodał także, że odcinek łączący Brynicę z Łubnianami 

brany był pod uwagę, jednakże nie został uwzględniony we wniosku, gdyż nie wpisywałby się 

w możliwość dofinansowania (droga wojewódzka). P. J. Pilarczyk podkreślił, iż centrum gminy 

stanowi miejscowość Łubniany, z którą Brynica w dalszym ciągu nie będzie miała dogodnego 

połączenia pieszo – rowerowego. Należy podkreślić, iż wówczas Brynica będzie miała o wiele 

lepsze połączenie z gminą Dobrzeń Wielki czy też miastem Opole. P. J. Pilarczyk 

zawnioskował, aby Wójt Gminy Łubniany wystąpił do Wojewódzkiego Zarządu Dróg                          

o wyremontowanie drogi wojewódzkiej łączącej Łubniany i Brynicę. Podkreślił, iż gmina 

Łubniany jest często pomijana w inwestycjach drogowych. Ponadto droga łącząca Łubniany                 

i Jełową także jest w fatalnym stanie. Głos zabrał p. M. Ciernia podkreślając, iż zostanie 

zamknięty na jakiś czas most w Borkach, co także może się przyczynić do wzmożonego ruchu 

na drodze łączącej Czarnowąsy z Brynicą oraz Kup. Trasę tą będą także przemierzać liczne 

samochody ciężarowe, których obecnie w związku z rozbudową Elektrowni Opole przybywa. 

Powyższa sytuacja także przyczyni się do pogorszenia stanu dróg w naszej gminie. P. K. Baldy 

odpowiedział, iż doskonale zna stan dróg powiatowych i wojewódzkich w naszej gminie, 

podkreślił, iż w fatalnym stanie jest też droga pomiędzy Biadaczem a Masowem. Zwrócił się                   

z prośbą, aby radni i sołtysi, a także mieszkańcy monitowali do Zarządu Dróg w sprawie 

remontów nawierzchni dróg przebiegających przez gminę Łubniany. Sygnały takie powinny 

być zgłaszane nie tylko przez Urząd Gminy, ale i przez mieszkańców. P. M. Ciernia zaznaczył, 

iż na zebraniu wiejskim w Brynicy wnioskowano o ograniczenie prędkości samochodów 

ciężarowych w miejscowości Brynica, w związku z powyższym czy można by jakoś tą sprawę 

przyśpieszyć. P. M. Waleska zaznaczyła, że wystosowała odpowiednie pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o remont nawierzchni drogi prowadzącej do miejscowości Jełowa, jednakże 

jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. P. J. Krzyścin stwierdził, iż gmina Łubniany jest mało 

skuteczna, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w gminie Łubniany, dlatego też należałoby 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, na które można by 

zaprosić delegacje sołectw, przedsiębiorców. Ponadto może należałoby zorganizować jakieś 

blokady. Następnie zapytał Radcę Prawnego o to, kto jest odpowiedzialny za ocenę zagrożenia 

stanowiącego budynek po pożarze. Związane jest to z sytuacją, która niedawno miała miejsce, 

a dokładnie z zawaleniem się ściany prywatnego budynku będącym po pożarze na ogrodzenie 

i część urządzeń do zabaw w Publicznym Przedszkolu w Brynicy. Kto jest odpowiedzialny                 

za ocenę ryzyka zawalenia się danej części budynku, lub całego budynku po zdarzeniu losowym 
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jakim jest pożar? Mecenas odpowiedział, iż rozezna przedmiotową kwestię. P. E. Fila zapytał, 

czy Urząd Gminy może wpłynąć na zwiększenie odstrzału zwierzyny, gdyż populacja dzika w 

województwie opolskim jest największa w kraju i odnotowuje się olbrzymie straty plantacji 

rolników. Ponadto zgłosił pojawienie się zakazu wjazdu do lasu na drogach łączących 

miejscowości np. Kobylno z Ligotą Turawską. Drogi te są używane przez rolników do 

transportu lokalnego (drogi na Ligotę Turawską, Rzędów oraz Turawę (Trzęsinę). 

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

obrady o godzinie 16.00. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z wydanych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym, 

Nr 4 – Uchwała Nr XXVI/172/17, 

Nr 5 – Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej w dniu 21 lutego 2017 r., 

Nr 6 – Uchwała Nr XXVI/173/17, 

Nr 7 – Uchwała Nr XXVI/174/17, 

Nr 8 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 22 lutego 2017 r., 

Nr 9 - Uchwała Nr XXVI/175/17, 

Nr 10 – Uchwała Nr XXVI/176/17, 

Nr 11 – Uchwała Nr XXVI/177/17, 

Nr 12 – Uchwała Nr XXVII/178/17. 
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Wyciągi z Protokołu: 

dla p. A. Bieleckiej, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – kwestia 

zwiększenia liczby odstrzału zwierzyny, 

dla p. K. Urbanek, Zastępca Wójta – kwestia remontu odcinka drogi wojewódzkiej                                  

w Łubnianach i Brynicy, ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych w miejscowości 

Brynica, zorganizowanie spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w kwestii remontu dróg 

w gminie Łubniany, zniesienie zakazu poruszania się drogami leśnymi przez pojazdy rolnicze 

na trasach łączących określone miejscowości, 

dla p. A. Szot – Adwokat, kwestia odpowiedzialności za zabezpieczenie i ocenę stanu budynku 

po pożarze. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

 

 

 

 


