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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 12 września 2017 r. w sali narad Urzędu 

Gminy. Obrady o godzinie 13.30 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. E. Fila. 

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 3 członków  

na statutowy skład 3. Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków i opinii. 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2). Z ramienia 

Urzędu Gminy Łubniany 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. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych oraz p. S. Kansy – 

Inspektor ds. melioracji. 

Ad 1) W kwestii propozycji do budżetu gminy Łubniany na 2018 r. jako pierwszy głos zabrał 

p. J. Pilarczyk zwracając się do Wójta Gminy oraz Skarbnik Gminy o przytoczenie ogólnych 

planów inwestycyjnych na przyszły rok. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na razie zbierane 

są propozycje, aby móc bliżej się przyjrzeć co faktycznie należy w pierwszej kolejności ująć  

w przyszłorocznym budżecie. Skarbnik Gminy dodała, że na pewno muszą być 

kontynuowane zadania objęte umowami partnerskimi, projektami unijnymi, które w pierwszej 

kolejności będą ujęte w przyszłorocznym budżecie. Ponadto podtrzymywane będą zadania 

dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na tzw. osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz w 

miejscowości Brynica wraz ze stacją uzdatniania wody w Kobylnie. Kolejno dokładane będą 

zadania, na które wystarczy środków budżetowych. Radny z Brynicy przyznał, że zadał to 

pytanie w kontekście niepokojących informacji, które do niego dotarły odnośnie zagrożeń 

tych inwestycji, które są planowane także na obecny rok tj. ścieżek pieszo – rowerowych. W 

ramach tych ścieżek miała zostać uwzględniona ścieżka w centrum Brynicy. Odpowiedzi 

udzielił p. K. Urbanek przyznając, iż temat ten jest bardzo trudny, gdyż jest problem z 

wykonawcą dokumentacji na to zadanie. Wykonawca nieudolnie realizuje zadanie, nie 

dotrzymuje terminów. Kontakt z Wykonawcą dokumentacji jest, jednakże wszelkie 

uzgodnienia z zarządcami dróg, gdzie mają być zlokalizowane ścieżki musi wielokrotnie 

poprawiać, tu także nie dotrzymuje terminów. Dodał, iż do dnia 22 listopada br. powinna 

zostać przedstawiona kompletna dokumentacja z ostateczną decyzją zezwalającą na realizację 

tej inwestycji. Jednakże już dziś wiadomo, że niestety Wykonawca nie zdąży w tym terminie 

przekazać kompletnej dokumentacji. Odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego w kwestii dodatkowego terminu na dostarczenie dokumentacji. Głos zabrał Wójt 

Gminy informując, że zrywając umowę z tym Wykonawcą musielibyśmy założyć, że kolejna 
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firma także potrzebowałaby kolejne 1,5 roku na zrealizowanie tej dokumentacji. Na pewno 

kary zapisane w umowie zostaną wyegzekwowane, jednakże nic nie zwróci czasu, z którym 

opóźniona zostanie ta inwestycja. Ponadto p. K. Baldy dopowiedział, iż Wykonawca który 

został wyłoniony w przetargu do realizacji przedmiotowej dokumentacji otrzyma wsparcie 

podwykonawcy, który jest zorientowany w terenie naszej gminy. Dodał,  iż Wykonawca 

dokumentacji jest z Warszawy i prace związane z wykonywaniem powierzonego zadania 

realizuje na odległość. P. J. Pilarczyk zaproponował, aby ująć w przyszłorocznym budżecie 

środki na realizację dokumentacji związanej w utworzeniem ścieżki pieszo – rowerowej 

łączącej miejscowość Brynicę i Łubniany, aby mieć ją przygotowaną na kolejne lata. Ponadto 

zwrócił się do p. B. Cebula, aby uwzględnić w budżecie na kolejny rok remonty dróg, które są 

w fatalnym stanie m.in. ul. Krzywa, Młyńska i Stawowa w miejscowości Brynica. Z kolei p. 

E. Fila zawnioskował o przebudowę ul. Brzozowej wraz z wyniesieniem skrzyżowania 

między ulicą Nadleśną a Brzozową, aby spowolnić ruch w miejscowości Jełowa. Dodał także, 

aby wykonać nakładki na drogi, gdzie asfalt poważnie się wykrusza tj. ul. Hucka, część ul. 

Nadleśnej gdzie był prowadzony objazd, ul. Dworcowa i część ul. Staroopolskiej. Z kolei p. 

R. Buchta dopowiedział, iż w zeszłym roku zawnioskowano już o dokończenie ulicy 

Krzyżula w miejscowości Łubniany. Pozostałe wnioski zostaną złożone na piśmie. 

Ad 2) Głos zabrał p. S. Kansy informując zebranych, iż do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęły 

pisma p. J. Karpy, Radnego Rady Powiatu Opolskiego w sprawie „zbilansowania 

funkcjonowania spółek wodnych i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w gminach 

powiatu opolskiego w okresie obowiązywania ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne 

(tekst jednolity z 2005r. – Dz. U. Nr 239; poz. 2019 ze zm.” (Zał. Nr 3), kierowane do Komisji 

Rewizyjnej. Po analizie pism, członkowie Komisji orzekli, że przedmiotowe pisma  

nie powinny być kierowane do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany i należy je 

przekazać organowi zgodnie z kompetencją w zakresie nadzoru i kontroli nad spółkami 

wodnymi (art. 178 ustawy Prawo wodne), w przypadku spółki działającej na terenie gminy  

do Starosty Opolskiego. Ponadto p. E. Fila zaproponował, aby w bieżącym roku skontrolować 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach. P. B. Cebula dodała,  

że kontrole można także przeprowadzić w szkołach. Z kolei p. J. Pilarczyk stwierdził,  

że na razie pozwoliłby oświacie odetchnąć po wprowadzeniu reformy oświatowej. Ponadto  

p. K. Baldy poinformował zebranych o zmniejszającej się liczbie uczniów uczęszczających  

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. W kolejnym roku prawdopodobnie nie będzie 

naboru do pierwszej klasy. Rodzice swoje dzieci przenoszą do szkół w Kup czy Czarnowąs. 
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Należy przyjrzeć się temu co jest przyczyną, że dzieci z naszej gminy są zapisywane do 

innych szkół. P. J. Pilarczyk dodał, że dzieci odchodzą nie tylko z końcem roku szkolnego,  

ale też dzieci do klasy pierwszej są zapisywane w innych szkołach. P. E. Fila zaproponował w 

ramach przeprowadzanej kontroli Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach określenie zmian jakie musiała wprowadzić ta jednostka w kontekście 

wdrożenia reformy oświaty (informacja nt. dojazdu nauczycieli do placówek oświatowych, 

ogólne koszty reformy m.in. związane z dostosowaniem sal lekcyjnych. W związku  

z powyższym przedmiotową propozycję przegłosowano 3 głosami „za” tj. poparto 

przeprowadzenie powyższej kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zakończył obrady o godzinie 14.10. 

 

Wyciągi z Protokołu: 

- dla p. B. Cebula – Skarbnika Gminy – propozycje do budżetu gminy na rok 2018. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Porządek obrad, 

Nr 2 – Listy obecności, 

Nr 3 – Pisma radnego Rady Powiatu Opolskiego p. J. Karpy z dnia 8 września 2017 r. 

 

Ewald Fila, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej …………………………………………. 

Jerzy Pilarczyk, członek Komisji Rewizyjnej ………………………………………………. 

Ryszard Buchta, członek Komisji Rewizyjnej……………………………………………….. 


