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Protokół Nr XXX/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 19 września 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. E. Kozik – 

Mikołaszek, p. A. Patelska, p. W. Brisch oraz p. J. Krzyścin), co wobec ustawowego składu 

wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał. Następnie 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponował 

usunięcie punktu 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg 

kategorii dróg gminnych” (ul. Brzozowa w Jełowej), a w miejsce tego punktu ujęcie „Podjęcie 

uchwały w sprawie przeznaczenia mienia przekształconego gimnazjum, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Łubniany”. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania  

nad zmienionym porządkiem obrad, w wyniku którego 11 głosami „za” został przyjęty. 

Ad 2) Zgodnie ze statutem przed sesją wyłożony został protokół z ostatniej sesji tj.                                   

Nr XXIX/14-18, który poddano pod głosowanie, w wyniku którego 11 głosami „za” został 

przyjęty. 

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

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). Nie było pytań. 

Ad 4) W tym punkcie głos zabrał starszy aspirant p. M. Lachowicz – Zastępca Komendanta 

Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, informując zebranych, iż w okresie od 1 stycznia 

br. do 15 września br. na terenie gminy Łubniany odnotowano 20 zdarzeń o charakterze 

kryminalnym (kradzieże oraz kradzieże z włamaniem). Odnotowano 17 kradzieży  

z włamaniem (11 postępowań zakończono w wyniku nie wykrycia sprawcy, a w 6 zdarzeniach 

o tym charakterze wykryto sprawców). Doszło do 74 zdarzeń drogowych (9 wypadków, 57 

kolizji oraz 8 kolizji z udziałem zwierzyny). P. M. Lachowicz dodał, iż punkt przyjęcia 

interesantów mieszczący się w Luboszycach jest nadal czynny w dniach i godzinach jak 

dotychczas, jedynie w okresie wakacyjnym dyżury te się nie odbywały z uwagi na tymczasową 

absencję policjantów związaną z urlopami bądź zwolnieniem chorobowym. Zaznaczył,  

że Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim jest czynny całodobowo. P. M. Zapisek poprosił, 

aby p. M. Lachowicz przekazał informacje, albo porady jak można ustrzec się przed kradzieżą 

z włamaniem. W związku z powyższym Zastępca Komendanta stwierdził, iż jeżeli posesja 
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znajduje się na uboczu i nie jest odpowiednio ogrodzona tzn. dostęp do niej jest ułatwiony, jest 

narażona na włamanie. Ponadto p. Lachowicz dopowiedział, iż ważne  

w takich sytuacjach są dobre kontakty międzysąsiedzkie, gdyż w sytuacji gdy nie ma nikogo  

z domowników w danym domu sąsiad zwróci uwagę na osoby bądź samochody pojawiające 

się obrębie naszego terenu. Pies także odstrasza potencjalnych włamywaczy, przede wszystkim 

kiedy znajduje się w kojcu, gdyż włamywacz zanim dojdzie do kojca i poda psu smakołyk, 

którym go przekupi, pies zdąży zaalarmować, że ktoś nieznajomy zbliża się do niego. 

Przedstawiciel Komisariatu poprosił również o to by zwracać uwagę na samochody o obcych 

tablicach rejestracyjnych, które długo stoją w jednym miejscu, a także po zmroku, zaapelował 

aby zgłaszać takie sytuacje na Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim. Następnie głos zabrała 

sołtys z Luboszyc informując p. M. Lachowicza o odbywających się tzw. rajdach na kładach  

na ul. Piaskowej. W związku z powyższym Zastępca Komendanta poprosił, aby w momencie 

zdarzenia przekazać tą informacją Policji, aby ta mogła przyjechać i wylegitymować  

oraz nałożyć mandaty na sprawców. P. K. Baldy zwrócił się do przedstawiciela Komisariatu  

z prośbą o przeprowadzanie kontroli przez Policję na nowo powstałej drodze w Biadaczu.  

W odpowiedzi p. M. Lachowicz poprosił, aby taką informację przekazać pisemnie także  

do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

zebranych, iż w przedsięwzięciach na lata 2017 – 2020 ujęto następujące wydatki: 

1) przedsięwzięcie dotyczące stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany. W ramach tego 

przedsięwzięcia łączne nakłady wyniosą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łubnianach 1.468.278,80 zł, Urząd Gminy Łubniany 20.000,00 zł oraz Łubniański 

Ośrodek Kultury 253.800,00 zł; 

2) przedsięwzięcie: Przedszkola na wymiar – korekta limitów pomiędzy Publicznym 

Przedszkolem w Kępie a Urzędem Gminy Łubniany o kwotę 0,80 zł; 

3) przedsięwzięcie: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji, gdzie łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosą 

67.015,50 zł. 

Z kolei w wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcie dotyczące budowy kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica etap II w łącznej kwocie 3.933.200,01 zł. 

Następnie przedstawiono głosowanie Komisji Stałych w powyższej kwestii tj. Komisja 
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Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Rolno – Gospodarcza 

również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją projektu 

uchwały (Zał. Nr 4). Wobec braku pytań w tym temacie, odczytano projekt uchwały,  

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

podjęto Uchwałę Nr XXX/201/17 (Zał. Nr 5). 

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

na 2017 r.” zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych,  

iż proponuje się dokonanie zwiększeń w dochodach budżetowych bieżących w łącznej kwocie 

201.716,42 zł: 

1) dział 750 rozdz. 75023 § 0950 – wpływy z tyt. odszkodowania (za plac zabaw  

w Kolanowicach) – 50.000,00 zł; 

2) dział 801 rozdz. 80104 § 0830 – wpływy z usług (zwroty kosztów za dzieci innych gmin 

uczęszczające do przedszkoli w gminie Łubniany) – 115.000,00 zł; 

3) dział 855 rozdz. 85502 § 0920 -  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –  

420,00 zł; 

4) dział 921 rozdział 92120 § 2057 – dotacja na realizacje Projektu „Ochrona, promocja  

i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej  Strefy  Rehabilitacji  

i Rekreacji – część południowa –  32.096,42 zł; 

5) dział 921 rozdział 92195 § 0960 – darowizny na dożynki gminne – 4.200,00 zł. 

Z kolei w dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększenia w dziale 010 rozdział 

01095 § 0770 z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 48.850,00 zł oraz w dziale 750 

rozdział 75023 § 0870 z tytułu sprzedaży autobusu w kwocie 11.500,00 zł. P. B. Cebula 

poinformowała zebranych, iż proponuje się także dokonanie zmian w wydatkach budżetowych 

bieżących, gdzie zmniejszenia zostaną dokonane w kolejnych działach: 

1) dział 750 rozdz. 75095 – dotacja dla Gminy Popielów w ramach umowy partnerskiej  

na realizacje projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego  

na obszarze Stobrawskiej  Strefy  Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” – 

23.000,00 zł; 

2) dział 801 rozdz. 80104 -  Projekt: Przedszkola na wymiar (PP Kępa)  -  0,80 zł; 

3) dział 852 rozdz. 85295 – Projekt Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany – przeniesienie środków 

z GOPS Łubniany na dodatkowego realizatora zadania ŁOK Łubniany -  50.520,00 zł  

(realizacja zajęć kulturalnych). 
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Z kolei zwiększenia dokonane zostaną w łącznej kwocie 329.587,22 zł w działach: 

1) dział 801 rozdz. 80104 – Projekt: Przedszkola na wymiar (Urząd Gminy – koszty 

pośrednie) – 0,80 zł; 

2) dział 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP – wpłaty na jednostek państwowy 

fundusz celowy – na zakup sprzętu ochrony układu oddechowego (wniosek PSP) – 

7.000,00 zł; 

3) dział 801 rozdz. 80101 – doposażenie szkół w związku z reformą  (SP Jełowa – 

15.000,00 zł, SP Łubniany – 15.000,00 zł) – 30.000,00 zł; 

4) dział 801 rozdz. 80104 – wydatki bieżące PP  Brynica – 10.000,00 zł; 

5) dział 801 rozdz. 80104 – zwroty kosztów za dzieci z gminy Łubniany uczęszczające  

do przedszkoli poza gminą – 90.000,00 zł; 

6) dział 852 rozdz. 85214 – wydatki na koszty za DPS (GOPS) – 44.301,42 zł; 

7) dział 852 rozdz. 85278 – pomoc finansowa dla Gminy Cisek na usuwanie skutków 

nawałnicy w lipcu 2017 r. (dotacja celowa) – 10.000,00 zł (wniosek Gminy Cisek  

o udzielenie pomocy); 

8) dział 852 rozdz. 85295 – realizacja zadania „Stworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w gminie Łubniany”  

przez realizatora ŁOK Łubniany – dotacja celowa dla ŁOK  - 50.520,00 zł; 

9) dział 855 rozdz. 85502 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek za lata 

ubiegłe – 1.000,00 zł; 

10) dział 921 rozdz. 92120 -  wydatki na realizację projektu „Ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej  Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 

część południowa” – dotyczą promocji projektu i zarzadzania projektem –  30.565,00  

zł  (Projekt realizowany w latach 2016 – 2018); 

11) dział 921 rozdz. 92195 – wydatki na dożynki gminne pochodzące ze środków darowizn 

– 4.200,00 zł; 

12) dział 921 rozdz. 92195 – przeniesione środki sołectwa Luboszyce (z działu 600) -  

2.000,00 zł; 

13) dział 926 rozdz. 92695 – wydatki na odtworzenie zniszczonego placu zabaw  

w Kolanowicach (ze środków odszkodowania) – 50.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy dodała, iż proponuje się także dokonać zmian w wydatkach majątkowych, 

gdzie zmniejszenia zostaną dokonane w dziale 700 rozdział 70005 na zadanie zakup blaszanego 

magazynu gospodarczego w Biadaczu w kwocie 5.300,00 zł (przeniesienie środków sołectwa 
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na zakup wiaty przystankowej). Z kolei zwiększenia dokonane zostaną w łącznej kwocie 

11.300,00 zł w działach: 

1) dział 600 rozdział 60016 – zadanie: Zakup wiaty przystankowej w Biadaczu – 5.300,00 

zł; 

2) dział 600 rozdz. 60016  - zadanie: Zakup wiaty przystankowej w Luboszycach – 

6.000,00 zł. 

Zmiana nastąpi także w tabelach i załącznikach do niniejszej uchwały budżetowej na 2017 r.: 

1) Tabela: Zadania inwestycyjne w 2017 r.; 

2) Tabela: wydatki sołectw w 2017 r.; 

3) Załącznik nr 1: Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r. 

Przedstawiono głosowanie Komisji Stałych w powyższej kwestii tj. Komisja Organizacyjno – 

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

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/202/17 (Zał. Nr 6). 

 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” zreferowała 

p. K. Skowron – Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami 

informując zebranych, iż został on sporządzony w sposób zgodny z kluczową strategią 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” z perspektywą do 2020 r., z zapisami ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska, z Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego,  

z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego, z wytycznymi rządowymi 

dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska oraz dokumentami strategicznymi  

na szczeblu lokalnym. Projekt dokumentu został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd 

Powiatu Opolskiego. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu przeprowadzono 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której uzyskano opinie Opolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

zapewniono możliwość udziału społeczeństwa przy sporządzaniu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”. W terminie 

od 28 lipca br. do 31 sierpnia br. nie wniesiono żadnych uwag i wniosków. Następnie  
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p. Skowron dodała, że na posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 12 września br. powstały 

wątpliwości dotyczące. dużej różnicy w odbieranych odpadach w 2016 r. w stosunku do lat 

poprzednich. Po przeanalizowaniu tematu stwierdzić należy, że mieszkańcy odkąd weszła 

zmiana ustawy sukcesywnie wyzbywali się swoich odpadów, a obecnie na bieżąco oddają 

odpady, dlatego wynikła tak znacząca różnica w ilościach tych odpadów. Dopowiedziała, że 

kolejną wątpliwością był wskaźnik skanalizowania gminy, który w omawianym Programie 

został określony na poziomie 55,5% (dane Urzędu Statystycznego), jednakże w rzeczywistości 

wskaźnik ten wynosi 80%. Następnie przytoczono wynik głosowania poszczególnych Komisji 

Stałych w powyższej kwestii: Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała jednogłośnie  

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

tj. 4 głosami „za” omówioną propozycją. P. J. Pilarczyk stwierdził, iż na posiedzeniu Komisji 

chciano doprecyzować na jakim poziomie jest wskaźnik skanalizowania gminy Łubniany, 

dlatego też padło to pytanie. P. M. Zapisek zapytał natomiast o ilość gospodarstw domowych, 

które nie zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzi udzielił p. K. Urbanek 

stwierdzając, że kanalizacja nie będzie budowana w całej miejscowości Kobylno i Grabie, 

części miejscowości Dąbrówka Łubniańska – Kosowce i pewne fragmenty poszczególnych 

miejscowości tj. Łubniany – ul. Krzyżula, Jełowa – końcówka ul. Oleskiej, Brynica – ul. 

Młyńska całkiem pod lasem. Zastępca Wójta dodał, iż obszary te bardzo się wyludniają, dlatego 

też trzy lata temu został uruchomiony program dotujący budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków, z którego mieszkańcy tych terenów mogą skorzystać. Według ewidencji 

podłączonych zostanie 2509 domostw, a umów podpisanych jest obecnie 2077. Wobec braku 

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

którego jednogłośnie tj. 11 głosami za” podjęto Uchwałę Nr XXX/203/17 (Zał. Nr 7). 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Cisek” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż dotacja 

w kwocie 10.000,00 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń dla rodzin poszkodowanych 

w czasie nawałnicy. Podstawą udzielenia przedmiotowej dotacji będzie umowa zawarta 

pomiędzy gminą Cisek a gminą Łubniany. Następnie przedstawiono głosowanie Komisji 

Stałych, które obradowały nad tą kwestia w dniu 12 września br., podczas której Komisja 

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

także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/204/17 (Zał. Nr 8). 
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Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” zreferował 

p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, informując zebranych, iż projekt ten będzie realizowany 

wspólnie z gminami ościennymi i parafiami z terenów tych gmin w ramach projektu 

partnerskiego. Proboszczowie parafii wyrazili zgodę na udział w projekcie oraz przygotowali 

dokumentacje techniczne. Prace będą polegały na montażu instalacji sygnalizacji alarmu 

pożarowego oraz instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu. Dotacja dla parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy zostanie udzielona w kwocie 13.078,17 zł. 

Następnie przedstawiono wyniki głosowania Komisji Stałych obradujących w dniu 12 września 

br.: Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja 

Rolno – Gospodarcza również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” za przedmiotową propozycją. 

Wobec braku pytań do niniejszego punktu, odczytano projekt uchwały, a następnie 

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

Uchwałę Nr XXX/205/17 (Zał. Nr 9). 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków” zreferował także p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując zebranych, iż tak jak 

w poprzedniej uchwale planuje się przekazać dotację na ww. prace w kwocie 9.623,11 zł  

w kościele filialnym p.w. św. Barbary w miejscowości Kolanowice. Przytoczono wyniki 

głosowania na posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 12 września br., gdzie Komisja 

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

także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/206/17 (Zał. Nr 10). 

Ad 11) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jełowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” zreferował 

także p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując zebranych, iż planuje się przekazać dotację 

również na kościół filialny p.w. św. Mateusza w Kobylnie w kwocie 11.488,52 zł. W związku 

z powyższym p. B. Drąg zapytała o różnicę w kwotach przyznawanych dotacji. P. B. Cebula 

odpowiedziała, iż różnica ta wynika z innych wartości zadań w poszczególnych parafiach. Im 
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większy obiekt tym większe koszty związane z montażem tych systemów. Temat ten był także 

punktem obrad Komisji stałych w dniu 12 września 2017 r., na którym Komisja Organizacyjno 

– Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Rolno – Gospodarcza również 

jednogłośnie tj. 4 glosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec braku 

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

którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/207/17 (Zał. Nr 11). 

Ad 12) W zagadnieniu dotyczącym „Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jełowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” p. K. 

Urbanek – Zastępca Wójta dodał, iż projekt ten dotyczy tych samych kwestii co poprzednie 

podjęte już uchwały. Dopowiedział, iż dotacja zostanie udzielona w kwocie 12.942,63 zł  

na kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja w Jełowej. Przytoczono wyniki głosowania  

na posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 12 września br., gdzie Komisja Organizacyjno – 

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

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

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

którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/208/17 (Zał. Nr 12 ). 

Ad 13) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg 

kategorii dróg gminnych” zreferował p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, informując zebranych, 

iż zbliża się termin składania wniosków do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie można 

uzyskać dofinansowanie do budowy dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Gmina 

Łubniany zleciła opracowanie projektów przebudowy ul. Polnej w miejscowości Łubniany  

oraz części ul. Brzozowej w miejscowości Jełowa. Dnia 9 września br. Wójt Gminy Łubniany 

wystąpił do Starosty Opolskiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

gminnej przedmiotowych dróg. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany. Przytoczono 

wynik głosowania poszczególnych Komisji Stałych w powyższej kwestii. Komisja 

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

także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/209/17 (Zał. Nr 13). 

Ad 14) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia mienia 

przekształconego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łubniany” 

zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż organ stanowiący gminy 
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zobowiązany został do określenia przeznaczenia mienia zlikwidowanej jednostki Publicznego 

Gimnazjum w Biadaczu, które zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.  

i od 1 września 2017 r. zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko 

w Luboszycach. Mienie włączonej do PSP w Luboszycach jednostki - Gimnazjum przekazuje 

się w całości jednostce budżetowej Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach od dnia  

01 września br. (z posiedzenia wyszedł p. R. Błaszczyk – jest 10 radnych). Wobec braku pytań 

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

jednogłośnie tj. 10 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXX/210/17 (Zał. Nr 14). 

Ad 15) W tym punkcie głos zabrał p. J. Pilarczyk informując, iż na posiedzeniu Komisji Stałych 

w dniu 12 września br. Wójt Gminy Łubniany poinformował zebranych o problemie z realizacją 

dokumentacji ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany. Poinformowano wówczas 

także, że miało odbyć się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w tym temacie, 

dlatego też radny z Brynicy zwrócił się do Wójta Gminy o przytoczenie wyników tych rozmów. 

P. K. Baldy odpowiedział, że jest to projekt partnerski, w którym bierze udział wiele gmin. 

Dokumentacja projektowa wykonywana dla gminy Łubniany ma pewne opóźnienia, ale nie 

tylko nasza gmina jeszcze nie ma gotowej dokumentacji, ale także gmina Komprachcice. 

Wszyscy dążymy do tego, aby projekt ten został zrealizowany. W miesiącu marcu powinna 

zostać zakończona cała dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami. Wtedy będzie można 

rozpocząć wyłanianie wykonawcy. P. J. Pilarczyk zapytał do kiedy określił się wykonawca 

dokumentacji, iż zostanie ona przez niego wykonana. Czy należy liczyć się z tym, że projekt 

ten w gminie Łubniany nie zostanie zrealizowany? Wójt Gminy odpowiedział, iż został 

wskazany podwykonawca, który wspomoże głównego projektanta dokumentacji.  

Jest to podwykonawca z naszego terenu, który obeznany jest z obszarem gminy Łubniany,  

a dotychczasowy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu ma swoją siedzibę w Warszawie 

i większość prac wykonywał na odległość, nie będąc na miejscu. Podwykonawca zadeklarował, 

że do końca marca przyszłego roku najpóźniej zrealizuje powierzone mu zadanie.  

P. J. Pilarczyk zapytał czy Marszałek Województwa Opolskiego będzie czekał z rozpoczęciem 

tego projektu. P. K. Baldy dopowiedział, iż z przeprowadzonej rozmowy z Marszałkiem 

wynikało, że bardzo zależy mu na realizacji tego projektu. Następnie głos zabrała p. J. Nalepka 

przekazując informację zebranym o kolejnych terminach przewidywanych sesji Rady Gminy 

Łubniany tj. 30.10.2017 r. godz. 14.00, 27.11.2017 r. godz. 14.00 oraz 18.12.2017 r. godz. 

14.00. Z kolei p. M. Ciernia – Sołtys wsi Brynica zwrócił się z prośbą o ustawienie lustra  

na zakręcie obok kościoła w Brynicy. Na zakończenie Wójt Gminy Łubniany podziękował 
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wszystkim za liczny udział w Dożynkach Gminnych, zwrócił się także z podziękowaniem  

do sołtysa wsi Brynica za udział i reprezentację gminy Łubniany na Dożynkach Wojewódzkich 

w Namysłowie. 

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

obrady o godzinie 15.30. 

 

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 Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Rolno – 

Gospodarczej w dniu 12 września 2017 r. 

Nr 5 – Uchwała Nr XXX/201/17, 

Nr 6 – Uchwała Nr XXX/202/17, 

Nr 7 – Uchwała Nr XXX/203/17, 

Nr 8 – Uchwała Nr XXX/204/17, 

Nr 9 – Uchwała Nr XXX/205/17, 

Nr 10 – Uchwała Nr XXX/206/17, 

Nr 11 – Uchwała Nr XXX/207/17, 

Nr 12 – Uchwała Nr XXX/208/17, 

Nr 13 – Uchwała Nr XXX/209/17, 

Nr 14 – Uchwała Nr XXX/210/17. 

 

 

 



 

11 
 

Wyciąg z Protokołu: 

- dla p. K. Urbanek, Zastępcy Wójta – kwestia ustawienia lustra na zakręcie obok kościoła                        

w Brynicy; sprawa kontroli prędkości na nowowyasfaltowanej drodze w Biadaczu. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

 


