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Protokół 

z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej i Komisji Samorządowej, 

odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 

8.30 otworzył Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z 

listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 

3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. J. Krzyścin oraz p. M. Zapisek), zaś w 

posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecna 

była p. B. Drąg). W związku z powyższym Komisje uzyskały quorum do podejmowania 

wniosków i opinii. Następnie przedstawiono porządek obrad Komisji Stałych, który został 

poddany głosowaniu, w wyniku którego został przyjęty przez Komisję Organizacyjno – 

Finansową jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisję Samorządową także jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy 

– Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy 

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

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian budżetu gminy Łubniany na 2017 r.” (Zał. Nr 

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

dokonanie zwiększenia w kwocie 20.000,00 zł w dochodach budżetowych majątkowych w 

dziale 900 rozdział 90095 w kwestii dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwanie pokryć azbestowych. P. B. Cebula dodała, 

że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

sporządzony został wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu 

odnośnie VIII naboru. (Na posiedzenie przybył p. J. Krzyścin oraz p. B. Drąg, tym samym w 

posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczy 4 członków na statutowy skład 

5 oraz w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczy 5 członków na statutowy skład 5). 

Po przyznaniu dotacji zostaną podpisane umowy z wykonawcą na usuwanie pokryć 

azbestowych oraz z beneficjentami pomocy. Przed podpisaniem tych umów środki muszą być 

zabezpieczone w budżecie gminy. Dodała, iż zmiany także proponuje się dokonać w wydatkach 

budżetowych bieżących, gdzie planuje się dokonanie zwiększeń w następujących działach: 

1) Dział 801 rozdział  80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego  - dotacja dla 

niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie i w Jełowej -  110.000,00 zł; 
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2) Dział 801 rozdział 80149 – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł (na dzieci z orzeczeniami o 

niepełnosprawności). 

Z kolei zmniejszenia proponuje się dokonać w kwocie 160.000,00 zł w dziale 801 rozdział 

80104 w kwestii dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zmiany w podziałkach klasyfikacji 

tych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

spowodowane zostały rozpoczęciem działalności z zakresu wychowania przedszkolnego 

niepublicznego punktu przedszkolnego w Jełowej, a nie jak wcześniej zaplanowano w budżecie 

dotacji dla niepublicznego przedszkola w Jełowej. Skarbnik Gminy dopowiedziała, że 

zwiększeń należy dokonać także w wydatkach majątkowych w kwocie 20.000,00 zł w dziale 

900 rozdział 90095 w kwestii dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art. 

403 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Poinformowała zebranych, iż po 

wprowadzeniu powyższych zmian nastąpi zmiana załącznika: Dotacje z budżetu gminy w 2017 

r. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno 

– Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 

5 głosami „za” przyjęły proponowane zmiany. W związku z powyższym Komisje wnoszą do 

Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska 

Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 

1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i 

Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz” (Zał. Nr 4) zreferowała p. 

J. Nalepka – Sekretarz Gminy informując zebranych, iż w dniu 7 kwietnia 2017 r. Prezes 

Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w imieniu Związku, którego jednym z członków 

jest Gmina Łubniany, zwrócił się do gminy z apelem o podejmowanie uchwał wyrażających 

sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Rada Gminy 

Łubniany w dniu 27 marca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/185/17 w sprawie sprzeciwu 

wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Ponieważ do właściwości Rady 

Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej przygotowano przedmiotowy projekt uchwały popierający stanowisko 

Związku zawarte w tytule. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

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

Samorządowa także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” poparły przedmiotowy projekt uchwały. W 

związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 
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Ad 3) W tym punkcie głos zabrał p. R. Buchta pytając o to czy została już złożona reklamacja 

w kwestii ulicy Krzyżula w Łubnianach. Odpowiedzi udzielił p. K. Baldy informując 

zebranych, iż przedmiotowa reklamacja nie została jeszcze złożona, gdyż oczekujemy na 

polepszenie pogody, aby dokładnie pokazać obecny jej stan. (Na posiedzenie przybył p. M. 

Zapisek – jest 5 członków Komisji Organizacyjno – Finansowej). P. N. Dreier zapytał o ścinkę 

drzew w Dąbrówce Łubniańskiej, gdzie oznaczono przydrożne drzewa. Wójt Gminy Łubniany 

odpowiedział, że przeprowadzone zostały rozmowy z dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w celu poprawy bezpieczeństwa na tych drogach. 

            

Wobec wyczerpania porządku obrad p. R. Buchta o godzinie 8.45 zakończył obrady. 

        

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały robocze dotyczące propozycji zmian budżetu gminy Łubniany na 2017 r. 

Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska 

Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 

1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i 

Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. 

Na tym protokół zakończono i  podpisano. 

 

              Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji 

Organizacyjno – Finansowej        Samorządowej 

 

                        Ryszard Buchta                     Waldemar Kalina 

 

 


