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 Protokół Nr XXVIII/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. 

Ad 1) Obrady o godzinie 14.05 otworzył Przewodniczący Rady Gminy, p. A. Wiench. 

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

(Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny był p. R. Blaszczyk), co wobec 

ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2),                  

w którym zaproponował usunięcie punktu nr 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Luboszycach” 

oraz ujęcie w tym miejscu punktu w brzmieniu: „Interpelacja w sprawie stanowiska i działań 

Wójta Gminy Łubniany dotyczących ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców 

Brynicy i użytkowników drogi DW 461”. Zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie, 

w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” został przyjęty. 

Ad 2) Zgodnie ze statutem gminy przed sesją wyłożony został Protokół z ostatniej sesji                          

tj. Nr XXVII/14-18, do którego p. J. Pilarczyk miał zastrzeżenie, a konkretnie zauważył,                        

iż w miesiącu marcu odbyło się spotkanie w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drodze nr DW 

461, z p. B. Horaczukiem, a nie jak napisano w punkcie 4 niniejszego protokołu z p. P. 

Maliszkiewiczem. P. K. Urbanek odpowiedział, iż faktycznie pytanie dotyczyło drogi nr 461, 

a spotkanie odbyło się z p. B. Horaczukiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu, jednakże w odpowiedzi tej Zastępca Wójta wspomniał także o spotkaniu z p. P. 

Maliszkiewiczem. Przystąpiono do głosowania nad wcześniej wspomnianym sprostowaniem 

błędu, w wyniku którego 14 głosami „za” przegłosowano daną zmianę. Następnie głos zabrał 

p. J. Krzyścin pytając o to jak długo przechowywane są nagrania z posiedzeń? P. J. Nalepka 

odpowiedziała, że nie ma określonego terminu, do którego przechowywane są nagrania                       

z posiedzeń Komisji Stałych oraz Rady Gminy, a w trybie dostępu do informacji publicznej 

można zwrócić się do Urzędu Gminy o takie nagranie. P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała czy 

przedmiotowy wniosek może zostać złożony ustnie czy pisemnie. Sekretarz Gminy 

odpowiedziała, że o dane nagranie należy wnioskować pisemnie. P. J. Krzyścin poprosił także, 

aby w protokole  z sesji uwzględniać imię i nazwisko wypowiadających się radnych, a nie pisać 

„radny z Łubnian”. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania w sprawie 

przyjęcia Protokołu Nr XXVII/14-18 uwzględniając wyżej przytoczone uwagi, w wyniku 

którego Protokół został jednogłośnie tj. 14 głosami „za” przyjęty. 
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Ad 3) Wójt Gminy Łubniany, p. K. Baldy przedstawił radnym sprawozdanie z wydanych 

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). Głos zabrał p. J. Krzyścin pytając o powód 

unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej                                

w Luboszycach. P. K. Baldy odpowiedział, iż w związku z faktem odmowy dopuszczenia 

jednego z kandydatów do postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową, po analizie 

dokumentów tegoż kandydata, spowodowanej złożeniem przez niego  wniosku o podanie 

przyczyn odmowy stwierdzono, iż powinien być dopuszczony do w/w postępowania. Zgodnie 

z obowiązującym prawem ze względu na powyższe unieważniono konkurs na stanowisko 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach. P. J. Pilarczyk zapytał czy to 

Komisja Konkursowa popełniła błąd nie uwzględniając danej kandydatury. Wójt Gminy 

odpowiedział, iż Komisja Konkursowa nie uwzględniła dokumentów, które kwalifikowały 

kandydata do udziału w postępowaniu. P. J. Pilarczyk zapytał czy w kolejnym konkursie 

powołany zostanie ten sam skład Komisji Konkursowej? Wójt Gminy dopowiedział, iż do 

przedmiotowej Komisji zgłaszane są osoby wyznaczone przez Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Radę Rodziców, Związki Zawodowe, Rady Pedagogiczne Szkół oraz przez Wójta Gminy. 

Następnie głos zabrała p. E. Kozik – Mikołaszek stwierdzając, iż kolejny konkurs na to 

stanowisko jest przeprowadzany niezgodnie z prawem, prosząc jednocześnie o sprawdzenie 

podstawowych informacji dotyczących konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły. Przepis 

mówi o tym, że termin podania do wiadomości informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nie może być krótszy 14 dni od dnia zamieszczenia 

przedmiotowej informacji o konkursie w określonych w przepisie miejscach. P. B. Bort 

odpowiedziała, iż termin ten musi zostać zachowany, jeżeli takie ogłoszenie zostanie 

przekazane także do Kuratorium Oświaty celem publikacji na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, iż taką informację uzyskała w Kuratorium 

Oświaty w Opolu. Głos zabrała p. A. Szot przytaczając zapisy Rozporządzenia w tej kwestii. 

Podkreśliła, iż ponownie sprawdzi tę kwestię. 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

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

dokonanie zmian w przedmiotowej uchwale, w celu możliwości prowadzenia zadań 

związanych z usuwaniem azbestu. Zwiększenia proponuje się dokonać w dochodach 

budżetowych majątkowych w kwocie 20.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095, gdyż do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu sporządzony 

został wniosek o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu – VIII nabór.                 
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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. W wydatkach budżetowych bieżących proponuje się także 

dokonać zwiększeń w łącznej kwocie 160.000,00 zł w następujących działach: 

1) dział 801 rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla 

niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie i w Jełowej w kwocie 110.000,00 zł; 

2) dział 801 rozdział 80149 – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego w kwocie 50.000,00 zł (dotacja na dzieci z orzeczeniami 

o niepełnosprawności). 

Z kolei zmniejszeń proponuje się dokonać w kwocie 160.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104. 

Zmiany w podziałach 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.                         

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększenia w kwocie 20.000,00 zł                    

w kwestii dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 

Prawo ochrony środowiska. P. B. Cebula dodała, że po wprowadzeniu powyższych zmian 

nastąpi także zmiana załącznika: Dotacje z budżetu gminy w 2017 r. Następnie Przewodniczący 

Rady Gminy poprosił Przewodniczących Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji 

Samorządowej o przedstawienie wyników głosowania członków tych Komisji                                         

w przedmiotowej sprawie. P. R. Buchta oznajmił, iż członkowie Komisji Organizacyjno – 

Finansowej jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparli projekt uchwały ww. sprawie. Głos zabrał 

p. W. Kalina informując zebranych, iż członkowie Komisji Samorządowej również 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” poparli przedmiotowy projekt uchwały (Zał. Nr 4). Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXVIII/186/17 (Zał. Nr 5). 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie         

od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania 

odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, 

Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, 

Tarnów Opolski, Turawa” zreferowała p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska informując zebranych, iż Rada Gminy Łubniany podjęła w 

dniu 28 stycznia 2013 r. Uchwałę Nr XXV/187/13 wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia 



4 
 

w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów 

komunalnych. W dniu 21 marca 2013 r. Wójt Gminy Łubniany podpisał Porozumienie 

międzygminne o zagospodarowaniu odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na 

terenie Opolskiego Centrum Gospodarki Odpadami, położonych w Opolu zgodnie                                    

z postanowieniami ówczesnego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 marca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022                                           

z uwzględnieniem lat 2023 – 2028”. Zgodnie z uchwalonym nowym Planem Gospodarki 

Odpadami Gmina Łubniany zmieniła Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi                                  

z Centralnego na Północny. Oznacza to, że odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany muszą 

trafiać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie                           

w gminie Kluczbork. W związku z powyższym Gmina Łubniany powinna odstąpić od 

zawartego Porozumienia międzygminnego z Miastem Opole. P. A. Patelska zapytała czy wiąże 

się to z dodatkowymi kosztami? P. A. Bielecka odpowiedziała, że zmiana tego regionu                               

i przekazanie odpadów na wysypisko śmieci w Gortatowie wiąże się także z tym, że koszt 

przyjęcia odpadów jest tam tańszy, aniżeli w Opolu.  Niebawem gmina Łubniany będzie 

przystępować do kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,                 

a wysypisko w Gotartowie jest bardziej przystosowane do odbioru tych odpadów, gdyż posiada 

także spalarnię i biokompostownię. P. J. Pilarczyk zapytał czy koszty transportu nie będą miały 

wpływu na cenę jaką obecnie płacą mieszkańcy? Według przeprowadzonych analiz nie 

stwierdzono, aby takie podwyżki z tego względu miały wystąpić. Wobec braku dalszych pytań 

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

jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXVIII/187/17 (Zał. Nr 6).          

Ad 6) W kwestii „Interpelacji w sprawie stanowiska i działań Wójta Gminy Łubniany 

dotyczących ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców Brynicy i użytkowników 

drogi DW 461” głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy przytaczając zapisy przedmiotowej 

interpelacji (Zał. Nr 7). Następnie poinformował, iż odpowiedź na przedstawioną interpelację 

zostanie przekazana w terminie 21 dni do osób, które ją złożyły, natomiast pozostałym radnym 

zostanie przekazana na kolejnej sesji. P. J. Pilarczyk dodał, iż 7 maja br. mijają dwa lata odkąd 

odbyło się spotkanie w Brynicy oraz w Urzędzie Gminy z p. T. Kostusiem, ówczesnym 

Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego. Radny z Brynicy wymienił także osoby, które 

brały udział w przedmiotowym spotkaniu. Od tej pory Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

praktycznie w ogóle nie podjął działań w kwestii przedstawionej w danej interpelacji,                              
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z wyjątkiem bieżącego łatania największych dziur, niestety nieskuteczną metodą, gdyż ulegały 

one w niedługim czasie wykruszeniu. Dodał, iż 3 marca tego roku wystąpiono do                                      

p. B. Horaczuka z pismem ponaglającym w kwestii zajęcia stanowiska w powyższej sprawie                  

i przedstawienia ustosunkowania się do stawianych postulatów. Otrzymano informację,                              

iż p. B. Horaczuk wystąpił do p. R. Widery o to żeby wyraził zgodę na postawienie znaku 

drogowego przed miejscowością Brynica o ograniczeniu prędkości do 40 km/h dla 

samochodów ciężarowych. Dla mieszkańców Brynicy najistotniejszą kwestią jest ograniczenie 

zagrożenia w centrum wsi, gdzie znajduje się kościół, szkoła oraz przedszkole, a droga jest 

wąska i kręta. Dużym zagrożeniem oprócz dziur są skrzyżowania w kierunku miejscowości 

Czarnowąsy oraz w kierunku Grabczoka. Poinformował także, że 11 kwietnia br. wystąpiono 

także w tej materii do Marszałka Województwa Opolskiego, p. A. Buły, a to wystąpienie miało 

miejsce po spotkaniu Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli Rady Rodziców Publicznego 

Przedszkola oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, tym samym zawiązał się komitet 

protestacyjny. Omawiany problem należy rozwiązać, a nie odkładać bez zajęcia konkretnego 

stanowiska. Zrozumiała jest sytuacja  finansowa, gdyż dwa lata temu poinformowano                               

o priorytecie jakim jest budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy, jednakże wiadomo,                  

iż doraźnie przeprowadzane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycje, które załatwiają 

problemy w innych miejscowościach, a sytuacja w miejscowości Brynica pozostaje bez zmian. 

Postulaty odczytane przez Przewodniczącego Rady Gminy zamieszczono także w piśmie do 

Marszałka Województwa oraz do wiadomości Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Opolskiego - p. N. Krajczego, do p. B. Horaczuka i Wójta Gminy Łubniany. Istotną sprawą jest 

przebudowa centrum wsi Brynica wraz ze skrzyżowaniami prowadzącymi do miejscowości 

Czarnowąsy oraz do Grabczoka. P. J. Pilarczyk dodał, iż przedmiotowa interpelacja została 

wystosowana z uwagi na to, że mieszkańcy z Brynicy nic nie zdziałają bez jednoznacznego 

stanowiska Wójta Gminy Łubniany popierającego postulaty przedstawione w przedmiotowej 

interpelacji. Należy wspólnie z Wójtem zaproponować pewne rozwiązania oraz rozplanować 

w czasie tą inwestycję, uzyskując od Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewnienie o jej realizacji 

w określonym czasie. Następnie głos zabrała p. M. Waleska, informując, iż także wystąpiła z 

pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie przedmiotowej drogi. Przytoczyła 

odpowiedź jaką otrzymała. 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia 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 
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– lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz” 

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, tym samym został 

sporządzony także projekt uchwały w kwestii poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w kwestii zapowiedzi wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. R. Buchta poinformował zebranych, 

iż Komisja obradująca nad danym tematem w dniu 19 kwietnia br. jednogłośnie tj. 4 głosami 

„za” poparła przedmiotowy projekt uchwały. P. W. Kalina pełniący funkcję Przewodniczącego 

Komisji Samorządowej również poinformował, iż Komisja, którą reprezentuje także 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” poparła przedmiotowy projekt uchwały. P. J. Pilarczyk 

stwierdził, iż jego zdaniem należy poprzeć dane stanowisko. P. M. Zapisek zapytał czy 

wszystkie gminy jednoznacznie mają takie samo stanowisko. P. J. Nalepka odpowiedziała,                     

iż na razie do Urzędu Gminy wpłynęła tylko informacja z Kluczborka o podjęciu omawianego 

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

głosowania, w wyniku którego 12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” podjęto Uchwałę Nr 

XXVIII/188/17 (Zał. Nr 8). 

Ad 8) W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Łubniany odczytał pismo siedmiu 

sołtysów gminy Łubniany (Zał. Nr 9). Następnie głos zabrała p. J. Nalepka w kwestii 

popołudniowych dyżurów lekarskich w gminie Łubniany, które zostały zorganizowane na 

wniosek p. R. Buchta w ośrodku zdrowia w Łubnianach w każdy poniedziałek, środę oraz 

czwartek do godziny 17.00. Sekretarz Gminy poinformowała także zebranych, iż do Urzędu 

Gminy wpłynęło podziękowanie mieszkańców Biadacza, dotyczące kwestii zorganizowania 

wsparcia dla osób starszych w gminie. P. A. Patelska odnosząc się do stanowiska Sołtys wsi 

Luboszyce odczytanego na poprzedniej sesji, która odbyła się 27 marca br. stwierdziła,                            

iż w statucie samorządu mieszkańców widnieje zapis w kwestii organizacji posiedzeń Rady 

Sołeckiej, które powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące oraz zapis nt. 

zawiadamiania miejscowych radnych o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej. Zapytała o to czy 

w każdym sołectwie  art. 18 tego statutu jest przestrzegany? P. J. Nalepka odpowiedziała,                     

iż Sołtys wsi zwołuje posiedzenie Rady Sołeckiej, a Urząd Gminy niestety nie jest w posiadaniu 
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informacji na temat tego kogo zaprasza na to zebranie, jednakże pozyska na kolejną sesję 

przedmiotowe informacje od Sołtysów z gminy Łubniany. Następnie głos zabrała p. E. Kozik 

– Mikołaszek również odnosząc się do stanowiska Sołtysa z Luboszyc odczytanego na 

poprzedniej sesji, zwracając uwagę, że nie zostało do nikogo zaadresowane, ani podpisane, tym 

samym radna nie wie do kogo może odpowiedzieć na zawarte w tym stanowisku zapytanie 

kierowane do jej własnej osoby oraz p. A. Patelskiej. P. J. Nalepka wyjaśniła, iż na poprzedniej 

sesji zostało przedłożone do odczytania Przewodniczącemu Rady Gminy stanowisko jednego 

z Sołtysów gminy Łubniany. Z przedstawionego dokumentu wynika, iż jest to stanowisko 

Sołtys wsi Luboszyce. P. M. Zapisek odnosząc się do pisma sołtysów, które zostało odczytane 

na początku tego punktu, stwierdził, iż poczuł się skarcony za to, że brał udział w dyskusji nt. 

funduszu sołeckiego na ostatniej sesji. P. A. Wiench odpowiedział, iż z tego pisma nie wynika 

jednoznacznie, iż słowa te kierowane są do radnego p. M. Zapiska. Z kolei p. J. Pilarczyk dodał, 

iż są powody do tego, żeby źle się poczuć w odniesieniu do przeczytanego pisma,                               

gdyż świadczy to o atmosferze w całej naszej społeczności gminnej. Jeżeli tego typu sprawy, 

dotyczące współpracy w ramach jednej miejscowości trzeba załatwić za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Gminy, to jest to złym objawem. Z tego wynika, że w danej 

miejscowości nie potrafimy porozumieć się w najprostszych sprawach, tylko uciekamy się                    

do instytucji Przewodniczącego Rady Gminy, aby załatwić swoje sprawy. Przewodniczący 

Rady Gminy odpowiedział, iż widocznie któryś z Sołtysów uznał, że jeżeli na zebraniu 

wiejskim nie można wyrazić swojego stanowiska, wówczas  poprzez Przewodniczącego można 

przedstawić tą sytuację na sesji, gdyż wtedy jest w ciszy wysłuchana.  Na zakończenie głos 

zabrała p. A. Szot przyznając rację p. E. Kozik – Mikołaszek odnośnie co najmniej                                   

14 - dniowego terminu na składanie dokumentów w konkursie na stanowisko Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach od dnia zamieszczenia przedmiotowego 

ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z powyższym termin na 

składanie przedmiotowych dokumentów zostanie wydłużony. 

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 15.20 Przewodniczący Rady Gminy,                                   

p. Albert Wiench zakończył obrady. 
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Załączniki:  

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

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

międzysesyjnym, 

Nr 4 – Protokół z posiedzenia Komisji Stałych w dniu 19 kwietnia 2017 r., 

Nr 5 – Uchwała Nr XXVIII/186/17, 

Nr 6 – Uchwała Nr XXVIII/187/17, 

Nr 7 – Interpelacja w sprawie stanowiska i działań Wójta Gminy Łubniany dotyczących 

ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców Brynicy i użytkowników drogi DW 

461. 

Nr 8 – Uchwała Nr XXVIII/188/17, 

Nr 9 – Pismo sołtysów z gminy Łubniany. 

 

Wyciąg z Protokołu: 

Dla p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, kwestia uzyskania informacji od sołtysów gminy 

Łubniany odnośnie zwoływania posiedzeń Rad Sołeckich oraz powiadamiania miejscowych 

radnych o terminach posiedzeń Rad Sołeckich. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench 


