Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Samorządowej oraz
Komisji Rolno – Gospodarczej, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r. w sali narad Urzędu
Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.30 otworzył Przewodniczący Komisji Organizacyjno
– Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji
Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny był:
p. R. Blaszczyk), w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej uczestniczyło 5 członków
na statutowy skład 5, zaś w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 3 członków
na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. B. Drąg oraz p. R. Blaszczyk). W związku z powyższym
Komisje uzyskały quorum do podejmowania wniosków i opinii. Następnie przedstawiono
porządek obrad Komisji Stałych, w którym zaproponowano ujęcie dodatkowych punktów
w brzmieniu:
•

Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Kępa przy ulicy
Wróblińskiej 17,

•

Dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łubniany
innym instrumentem płatniczym.

Powyższe punkty umiejscowiono w punkcie 2 i 3, a następne uległy przesunięciu, tym samym
przedstawiony porządek obrad liczył 10 punktów. Komisje jednogłośnie przyjęły proponowane
zmiany (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt
Gminy Łubniany, p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy,
p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska, p. J. Kurek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łubnianach oraz p. I. Fautsch – Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za 2016 r.” (Zał. Nr 3)
zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na podstawie art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jednakże nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego. Dopowiedziała, że w związku z brakiem przepisów szczególnych regulujących
kompetencje organów gminy w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych SP ZOZ,
należy przyjąć, iż Rada Gminy, która jednostkę powołała zatwierdza również sprawozdanie
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finansowe powołanej jednostki. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno
– Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przyjęły w/w sprawozdanie. W związku z powyższym Komisje
wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Kępa przy
ulicy Wróblińskiej 17” (Zał. Nr 4) zreferowała p. A. Bielecka - Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska, informując zebranych, iż §5 ust. 4 Uchwały Nr XXVII/149/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania,
wynajmowania i użyczania na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
przedstawia zasady zbycia nieruchomości, której wartość przekracza 100.000,00 zł. Następnie
p. A. Bielecka przedstawiła opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Dodała,
iż wartość rynkowa została oszacowana na 214.767,00 zł, w tym wartość gruntu 148.079,00 zł.
P. E. Fila zapytał czy ten budynek jest zamieszkały? W odpowiedzi podkreślono, iż obecnie
nikt w nim nie mieszka, budynek ten został nabyty od Skarbu Państwa i uprzednio był
zamieszkały przez dwie osoby, aktualnie osoby te mieszkają także w gminnym budynku,
jednakże w innej miejscowości. P. W. Kalina zapytał czy od dawna gmina jest właścicielem
tego budynku? P. A. Bielecka odpowiedziała, że niedawno został zakupiony. Następnie
p. J. Pilarczyk zapytał o warunki, na podstawie których nabyto przedmiotowy budynek
od Skarbu Państwa? Udzielono odpowiedzi, iż budynek ten został zakupiony za 50.000,00 zł.
Z kolei p. J. Krzyścin zauważył, iż po odliczeniu kosztu gruntu, budynek został wyceniony
na kwotę 66.688,00 zł, dlaczego tak nisko? Odpowiedzi udzieliła także p. A. Bielecka
informując, iż budynek ten jest przeznaczony do remontu, gdyż jest w fatalnym stanie
technicznym (dach odpada, przecieka, budynki gospodarcze przeznaczone są do rozbiórki).
Zapytano także o rodzaj stropu, okazało się, że jest on betonowy. Wobec braku dalszych pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 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) Zagadnienie dotyczące „Dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Gminy Łubniany innym instrumentem płatniczym” (Zał. Nr 5) zreferowała p. B. Cebula –
Skarbnik Gminy informując zebranych, iż zgodnie z treścią art. 61a

§1 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rada Gminy w drodze uchwały dopuszcza zapłatę
podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny – karta płatnicza. Płatności kartą płatniczą dotyczą w pierwszej kolejności poboru
podatków i opłat. System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą
płatniczą uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata
gotówką w kasie Urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Dodała, iż
regulowanie należności Gminy za pomocą instrumentu płatniczego, jakim jest karta płatnicza,
w kasie Urzędu Gminy Łubniany stanowić będzie udogodnienie i usprawnienie mieszkańcom
gminy realizację obowiązków związanych z uiszczeniem płatności na rzecz Gminy.
P. J. Pilarczyk zapytał czy czytniki będą posiadać także sołtysi? P. B. Cebula odpowiedziała, iż
czytnik taki będzie tylko w kasie Urzędu Gminy Łubniany. P. J. Krzyścin podkreślił, iż dobrze
byłoby, aby wszystkie opłaty można by uiścić w kasie Urzędu Gminy za pomocą kart
płatniczych, a nie tylko opłaty cywilno – prawne. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na razie
będzie można uiszczać w ten sposób tylko kwestie podatkowe. Wobec braku dalszych pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” poparły
przedmiotową propozycje. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy
o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubnianach” (Zał. Nr 6) zreferowała p. J. Kurek – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łubnianach, informując zebranych, iż wprowadzenie nowego statutu
wynika z przyjęcia nowych zadań przez Ośrodek takich jak: świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny, piecza
zastępcza, świadczenia wychowawcze 500+ oraz prace społeczno – użyteczne. W nowym
statucie wskazuje się także dom dziennego pobytu z siedzibą w Biadaczu. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się
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za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy
o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany” (Zał. Nr 7) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych,
iż zmiana wywołana została poprzez zmianę przychodów z uwagi na zmianę kwot pożyczek,
które zostały już ujęte w budżecie gminy. Z kolei w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć
zmiany widoczne będą w limitach zadań, które także zostały już ujęte w budżecie gminy tj.:
1. Przedsięwzięcie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej- ciśnieniowej na „osiedlu Kwiatów”
w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie: całość zadania 3.067.938,06
zł, gdzie limity przedstawiają się następująco: limit w 2017 r. – 1.829.592,86 zł, limit
w 2018 r. – 1.238.345,20 zł;
2. Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim etap
II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski: całość zadania:
13.341.001,02 zł, gdzie limity przedstawiają się następująco: Limit na 2017 r. –
667.050,00 zł, limit na 2018 r. – 8.894.001,02 zł.
Z kolei w wydatkach na programy ujęto przedsięwzięcie dotyczące budowy kanalizacji
sanitarnej – ciśnieniowej w miejscowości Brynica etap II, gdzie całość zadania wynosi
3.801.500,00 zł, a limity wynoszą odpowiednio w 2017 r. – 1.300.000,00 zł, a w 2018 r.
2.501.500,00 zł. P. M. Zapisek poprosił o szczegółowe przedstawienie limitu w 2017 r.
w kwocie 667.050.00 zł. P. K. Urbanek odpowiedział, że całość zadania to ponad 14.000.000,00
zł, natomiast do budżetu można wpisać tylko środki, na które podpisane są umowy. Zapytano
także o zakres w tym limicie w 2017 r. Wójt Gminy odpowiedział, iż zostanie wykonany
pierwszy odcinek od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz, aż do lasu prowadzącego
do wsi Masów. Dokładny harmonogram prac zostanie przedstawiony po wyłonieniu
wykonawcy, który rozpocznie budowę. P. E. Fila zapytał o to jak w ostatnim czasie
przedstawiają się ceny w wyłanianych przetargach czy wzrastają, czy też może zostają na tym
samym poziomie? Odpowiedzi udzielił, p. K. Urbanek stwierdzając, iż niestety ostatnio ceny
pną się w górę. P. M. Zapisek zapytał także o punkt selektywnej zbiórki odpadów
w miejscowości Masów. P. K. Urbanek odpowiedział, iż stosowny wniosek został złożony
o dofinansowanie, a rozstrzygnięcie odbędzie się w miesiącu listopadzie. W związku z brakiem
dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno –
Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie
tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za”
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opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.” (Zał.
Nr 8) zreferowała p. B. Cebula informując zebranych, iż proponuje się dokonać zwiększenia
w kwocie 101.130,00 zł w dochodach budżetowych bieżących w następujących działach:
1) dział 700 rozdz. 70005 § 0550 – opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.000,00 zł;
2) dział 700 rozdz. 70005 § 0830 – wpływy z usług – 8.000,00 zł;
3) dział 750 rozdz. 75023 § 0570 – wpływy z tyt. kar – 1.500,00 zł;
4) dział 750 rozdz. 75023 § 0920 –pozostałe odsetki – 100,00 zł;
5) dział 750 rozdz. 75023 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50,00 zł;
6) dział 750 rozdz. 75023 § 0950 – wpływy z tyt. kar wynikających z umów – 5.000,00 zł;
7) dział 756 rozdz. 75615 § 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł;
8) dział 756 rozdz. 75618 § 0460 – oplata eksploatacyjna – 5.400,00 zł;
9) dział 756 rozdz. 75618 § 0920 – pozostałe odsetki – 1.000,00 zł;
10) dział 756 rozdz. 75621 § 0020 – podatek od osób prawnych – 70.000,00 zł;
11) dział 900 rozdział 90001 § 2910 – zwroty dotacji – 580,00 zł.
Dodała, iż zmiany planuje się także dokonać w przychodach budżetowych, gdzie zwiększenia
wyniosą wówczas łącznie 1.209.512,86 zł w związku z:
1) pożyczką z WFOŚiGW – kanalizacja Luboszyce + Stacja Kobylno – 310.552,36 zł
(w budżecie jest kwota zaplanowana – 345,870,00 zł);
2) pożyczką z BGK – kanalizacja Luboszyce oraz stacja Kobylno – 519.040,50 zł
(w budżecie jest kwota 645.130,00 zł).
- wolne środki - 379.920,00 zł.
Z kolei w wydatkach budżetowych bieżących planuje się dokonanie zwiększeń w kwocie
70.000,00 zł w działach:
1) dział 900 rozdz. 90002 – wywóz odpadów komunalnych – 30.000,00 zł;
2) dział 900 rozdz. 90003 – wywóz odpadów komunalnych z placów – 40.000,00 zł.
P. B. Cebula dodała także, że w wydatkach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń
w kwocie 1.545.642,86 zł:
1) dział 010 rozdz. 01042 – zadanie: Przebudowa ul. Opolskiej - bocznej w Masowie
dojazdowej do gruntów rolnych - 43.000,00 zł (w wyniku zakończonej procedury
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przetargowej – wartość zadania 286.000,00 zł, w budżecie jest zaplanowana kwota
243.000,00 zł;
2) dział 600 rozdz. 60095 – Nowe zadanie: Budowa ciągów pieszo – rowerowych –
667.050,00 zł – wkład własny gminy na roboty budowlane (całość zadania: roboty:
13.341.001,02 zł, w tym dofinansowanie UE – 11.339.850,87 zł, wkład własny –
2.001.150,15 zł) Środki dofinansowania (dotacji UE oraz wydatki ze środków UE
zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie);
3) dział 852 rozdział 85295 – Zadanie: dom dziennego pobytu w Biadaczu – 6.000,00 zł
(w tym środki sołectwa Biadacz – 5.000,00 zł) – na wykonanie dodatkowej części
chodnika z kostki brukowej;
4) dział 900 rozdział 90001 – zadanie: kanalizacja Luboszyce oraz stacja Kobylno 829.592,86 zł (koszt zadania w 2017 r. - 1.829.592,86 zł w tym środki pożyczki
na wyprzedzające finansowanie z BGK – 1.164.170,50 zł, pożyczka z WFOŚiGW
na wkład własny – 665.422,36 zł).
Z kolei zmniejszeń proponuje się dokonać w kwocie 305.000,00 zł w działach:
1) dział 600 rozdział 60016 – Zadanie: Zakup wiat przystankowych w Jełowej
i w Biadaczu – zmiana nazwy na: Zakup wiat przystankowych w Jełowej – kwota
5.000,00 zł (w tym środki sołectwa Biadacz – 5.000,00 zł);
2) dział 600 rozdział 60095 – Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego i samorządu
województwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod ścieżki pieszo –
rowerowe – 300.000,00 zł.
(Wypłata odszkodowań w latach 2017 - 2018: 1.450.000,00 zł, w tym dofinansowanie UE –
1.232.500,00 zł, wkład własny – 217.500,00 zł).
W związku z powyższym nastąpi także zmiana tabel i załączników do uchwały budżetowej
na 2017 r.:
1. Tabela: Przychody i rozchody w 2017 r.
2. Tabela: Zadania inwestycyjne w 2017 r.
3. Załącznik nr 1: Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno –
Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie
tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za”
opowiedziały się za przedłożoną propozycją zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.
W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
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Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” (Zał. Nr 9) zreferowała p. B.
Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się zaciągnięcie pożyczki
długoterminowej w kwocie 3.736.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Brynica – etap II, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018.
Transze wypłat pożyczki odpowiednio wyniosą: w roku 2017 – 1.235.000,00 zł oraz w roku
2018 – 2.501.500,00 zł. Dodała, iż źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody gminy
z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od osób fizycznych. Dopowiedziała także,
że spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 – 2025. P. J. Pilarczyk zapytał czy pożyczka
z WFOŚiGW posiada także opcję umorzeniową? Odpowiedzi udzielił p. K. Urbanek,
informując, iż co do zasady tak, jednakże istnieją pewne wyjątki, czyli tam gdzie jest także
dofinansowanie ze środków unijnych niestety nie jest możliwe umorzenie, jednakże co roku
Zarząd przyjmuje nowe zasady, gdzie wysokość umorzenia jest zależna także od kondycji
WFOŚiGW. P. M. Zapisek poprosił o bardziej szczegółowe informacje nt. stacji uzdatniania
wody w Kobylnie. Zastępca Wójta odpowiedział, iż wartość inwestycji wyniesie około
1.230.000,00 zł, gdzie wykonana zostanie rozbudowa o moduł filtrujący odpowiedzialny
za wytrącenie nadmiaru żelaza i manganu. W tym punkcie poruszono także kwestię skażenia
wody bakterią e-coli. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno –
Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku
z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” (Zał. Nr 10) zreferowała p. B.
Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się zaciągnięcie pożyczki
długoterminowej w kwocie

1.115.800,00 zł na zadanie dotyczące rozbudowy sieci

kanalizacyjnej – sanitarnej w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie. Zadanie
to będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Ponadto kwoty pożyczki wypłacone zostaną
w dwóch transzach: w roku 2017 – w kwocie 665.422,36 zł oraz w roku 2018 w kwocie
450.377,64 zł. P. B. Cebula dodała, że źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody
gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od osób fizycznych. Spłata pożyczki
nastąpi w latach 2018 – 2023. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno
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– Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku
z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa
Krajowego” (Zał. Nr 11) zreferowała także p. B. Cebula informując zebranych, iż planuje się
zaciągniecie pożyczki długoterminowej w kwocie 1.999.870,00 zł na wyprzedzające
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
na zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjno – sanitarnej w miejscowości Luboszyce
oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018.
Przedmiotowa pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach: w 2017 roku w kwocie
1.164.170,50 zł oraz w roku 2018 w kwocie 835.699,50 zł. Dodała, iż źródłem zaciągniętej
pożyczki będą dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od osób
fizycznych. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4
głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja
Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną
propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 10) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. J. Krzyścin pytając o koszt występu
kabaretu Rak, który wystąpi na Święcie Gminy dla Rodziny? P. K. Baldy odpowiedział,
iż pytanie to trzeba zadać p. K. Czech. P. K. Baldy poinformował zebranych o rajdzie „Szlakiem
Rud Żelaza”, który odbył się w ostatni weekend. Pogratulował także mieszkańcom Brynicy
wykonania wiaty na boisku. Następnie p. M. Zapisek przedstawił swoje obawy o powstanie
dzikiego wysypiska na boisku w Masowie. Zauważył, iż w Masowie powstaje tzw. PSZOK,
gdzie zbierane będą elektronarzędzia itp., tym samym mieszkańcom zabrano możliwość
przyjemnego spędzania czasu, gdyż lokalizacja tego miejsca jest w bliskim sąsiedztwie
z boiskiem, gdzie dotychczas młodzież się spotykała. Zauważył, iż w innych miejscowościach
tworzy się takie miejsca do spotkań, a w Masowie wręcz zabiera. P. K. Urbanek stwierdził,
iż powstanie potencjalne miejsce do organizacji imprez plenerowych obok transformatora
w pobliżu świetlicy wiejskiej w Masowie. P. J. Pilarczyk wyraził zadowolenie, że Wójt Gminy
zauważył wysiłek mieszkańców Brynicy. Dodał, iż przez dwa lata w zeszłym roku sołectwo
Brynica przeznaczało swoje środki sołeckie na zakup materiałów w celu wykonania
przedmiotowej wiaty, w tym roku prawie całe środki zostały także przeznaczone na wykonanie
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wiaty. Dodał, iż w przyszłym roku, także środki sołeckie Brynicy zostaną przeznaczone
na dokończenie tej wiaty. W ramach inicjatywy lokalnej także uzyskano dofinansowanie.
Podsumowując stwierdził, iż mieszkańcy Brynicy dołożyli wszelkich starań, aby powstał ten
obiekt.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. R. Buchta o godzinie 15.45 zakończył obrady.
Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za 2016 r.
Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Kępa przy
ulicy Wróblińskiej 17,
Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Łubniany innym instrumentem płatniczym,
Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie propozycji zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubnianach,
Nr 7 – Materiały dotyczące propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany,
Nr 8 – Materiały dotyczące propozycji zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 r.,
Nr 9 – Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Nr 10 – Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
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Nr 11 – Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku
Gospodarstwa Krajowego.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Organizacyjno – Finansowej

Rolno – Gospodarczej

Ryszard Buchta

Ewald Fila
Przewodniczący Komisji Samorządowej

Waldemar Kalina
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