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Protokół Nr XXXI/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 30 października 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 13 radnych (Nieobecni byli: p. E. Kozik – 

Mikołaszek oraz  p. Rafał Blaszczyk), co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych 

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał. Następnie Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2).  

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

tj. Nr XXX/14-18, który poddano pod głosowanie, w wyniku którego 11 głosami „za”  

i 2 głosami „wstrzymującymi” został przyjęty. P. J. Pilarczyk zapytał dlaczego porządek obrad 

nie został poddany pod głosowanie. P. A. Wiench wyjaśnił, że jeśli nie zawiera on zmian  

w porównaniu z tym, którzy radni już otrzymali nie ma takiego obowiązku. 

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

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). Na posiedzenie przybyła p. E. Kozik – 

Mikołaszek – było 14 radnych. Pan J. Pilarczyk poprosił Wójta by wyjaśnił zarządzenie 

obejmujące rezerwę budżetową, a konkretnie czego ona dotyczyła? Wójt Gminy odpowiedział, 

że 36.000,00 zł zostało przeznaczone do komunalki, chodziło tutaj o prace dodatkowe 

wykonane w Publicznym Przedszkolu w Kępie, w którym mieści się świetlica  

i budynek gminny. Prace dodatkowe należało wykonać, a nie były one uwzględnione  

w przetargu. Wójt Gminy dopowiedział, iż rezerwa dotyczyła tylko tego zadania. 

Pan J. Krzyścin zadał pytanie w związku z Zarządzeniem Nr 103 w sprawie powołania komisji 

do oceny szkód w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez nawałnice,  

a konkretnie dlaczego została ona powołana dopiero 12 października. 

Wójt Gminy odpowiedział, iż te kwestie przygotowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

i faktycznie Komisja została powołana tego dnia. Chodziło o to aby bardzo szybko ocenić  stan 

szkód, głównie  szkód wyrządzonych w Łubnianach na ul. Dworcowej, nie dokonywano  

ich wyceny.  

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy 

Staroopolskiej” zreferowała p. Mirella Ruczka, autorka planu. Przedmiotowy plan dotyczy 
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działek  przy ulicy Staroopolskiej, które zostały omyłkowo przesunięte w planie na mapach  

przez planistę w roku 2016, tym samym zyskały status działek letniskowych i rolnych. Kwestie 

te trzeba wyprostować i przywrócić działkom status budowlanych. Biuro planistyczne 

zajmujące się tym tematem, przeprowadziło całą procedurę wymaganą prawem, gmina  

w związku z powyższym nie poniosła żadnych kosztów. Powyższe było tematem obrad Komisji 

Samorządowej, Rolno- Gospodarczej i Organizacyjno - Finansowej dnia 23 października  

2017 r. (Protokół z posiedzenia w/w Komisji – Zał. Nr 4). Stanowisko poszczególnych komisji  

przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXXI/211/17 (Zał. Nr 5). 

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

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

zebranych, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie  finansowej i budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu   

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W Załączniku 

 nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wielkości dochodów, przychodów, 

wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem gminy na 2017 r. Zaś w Załączniku nr 2 - 

Przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wydatki na programy, projekty lub zadania związane  

z programami realizowanymi  z udziałem środków unijnych w wydatkach majątkowych mają 

obejmować przedsięwzięcie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na „osiedlu 

kwiatów” w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody  w Kobylnie, Gmina Łubniany –  

po przetargu łączne nakłady wynoszą: 2.944.564,65 zł, limit 2017- 1.280.940,00 zł, limit 2018-

1.663.624,65 zł. Natomiast w objaśnieniach proponowana zmiana wynika ze zmiany wysokości 

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu 

oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: Kanalizacja Luboszyce + stacja Kobylno- 

zmiany kwot przychodów w 2017 r. oraz 2018 r. Przedmiotowe zagadnienie było tematem 

obrad Komisji Samorządowej, Rolno-Gospodarczej i Organizacyjno-Finansowej dnia  

23 października 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę  

Nr XXXI/212/17 ( Zał. Nr 6). 
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Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

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

o proponowanych zmianach w dochodach budżetowych bieżących tj. zwiększeniach na kwotę 

130.550,00 zł, a konkretnie w następujących działach: 

1) Dział 600 rozdział 60016 § 0960- darowizny – 3.000,00 zł; 

2) Dział 700 rozdział 70005 § 0550 – wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.000,00 zł  

oraz § 0830 – wpływy z usług – 6.000,00 zł; 

3) Dział 750 rozdział 75023  § 0580 – wpływy z kar – 300,00 zł, § 0630 – zwroty kosztów 

postępowania sądowego – 500,00 zł oraz § 0740 – wpływy z dywidend – 600,00 zł; 

  4 )  Dział 756: 

a) rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny – 20.000,00 zł, § 0340 –  podatek od środków 

transportowych – 9.000,00 zł oraz § 0910 – odsetki od podatków –  

8.000,00 zł, 

b) rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 15.000,00 zł, § 0640 – 

zwroty kosztów upomnień – 6.800,00 zł, 

c) rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa – 5.000,00 zł, § 0460 – opłata eksploatacyjna 

– 17.000,00 zł, § 0480 – opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 12.000,00 zł  

oraz § 0490 – wpływy z opłat na podstawie ustaw – 15.800,00 zł; 

5) Dział 852 rozdział 85285 § 8510 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy za prace 

użyteczno – społeczne – 4.500,00 zł; 

6) Dział 855 rozdział 85502 § 2910 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 400,00 zł; 

7) Dział 900: 

a) rozdział 90001 § 0940 – wpływy z rozliczeń – 200,00 zł, 

b) rozdział 90002 § 0640 – zwroty kosztów upomnień – 650,00 zł, § 0910 – odsetki – 200,00 

zł, § 0950 – wpływy z kar wynikających z umów – 150,00 zł; 

8) Dział 926 rozdział 92695 § 0940 – wpływy z rozliczeń – 300,00 zł, § 0950 – wpływy  

z kar wynikających z umów – 150,00 zł.  

Zaś w przychodach budżetowych p. B. Cebula przedstawiła propozycje zmniejszeń  

na kwotę 548.652,86 zł w związku z pomniejszeniem kwot dwóch pożyczek tj. pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

na kanalizację Luboszyce + stacja Kobylno o  kwotę 199.542,36 zł oraz pożyczki z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na to zadanie o kwotę 349.110,50 zł.  

W temacie wydatków budżetowych bieżących zaproponowano: 

1) zwiększenia na kwotę 299.243,00 zł w następujących działach: 
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a) Dział 600 rozdział 60016 – remonty dróg – 200.000,00 zł; 

b) Dział 750 rozdział 75023 – środki przeniesione z wydatków majątkowych  

na bieżące – 28.000,00 zł, 

c) Dział 754 rozdział 75412 – środki przeniesione z wydatków majątkowych –  

na bieżące – 23.560,00 zł, 

d) Dział 801 rozdział 80104 – Publiczne Przedszkole Łubniany (środki przeniesione  

z wydatków majątkowych na bieżące) – 5.683,00 zł, 

e) Dział 851 rozdział 85154 – środki z opłat na program profilaktyki  

i przeciwdziałania alkoholizmowi – 12.000,00 zł, 

f) Dział 900 rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 30.000,00 zł (w tym sołectwo Jełowa 

na dokumentację oświetlenia ul. Osiedlowej – 9.000,00 zł, Łubniany – 7.000,00 zł); 

2) zmniejszenia na kwotę 9.550,00 zł w następujących działach: 

a) Dział 921 rozdział 92195 – wydatki sołectwa Łubniany – 7.000,00 zł, 

b) Dział 926 rozdział 92695 – wydatki sołectwa Luboszyce – 2.550,00 zł. 

Co do wydatków majątkowych zmiany mają objąć: 

1) ich zmniejszenia na kwotę 923.795,86 zł w następujących działach: 

a) Dział 700 rozdział 70005 – centrum wsi Brynica – 200.000,00 zł, 

b) Dział 600 rozdział 60016 – zakup wiat w Jełowej – 1.000,00 zł (przeniesienie 

pozostałości środków do wydatków bieżących), 

c) Dział 600 rozdział 60095 – pomoc finansowa dla starostwa opolskiego  

i samorządu województwa na wykup działek pod ścieżki rowerowe – 116.900,00 zł, 

d) Dział 750 rozdział 75023 – zakup środków trwałych w urzędzie gminy – 28.000,00 

zł (przeniesienie pozostałości środków do wydatków bieżących), 

e) Dział 754 rozdział 75412 – zakupy sprzętu OSP – 23.560,00 zł (przeniesienie 

pozostałości środków do wydatków bieżących), 

f) Dział 801 rozdział 80104 – zakup kuchni elektrycznej w Publicznym Przedszkolu 

Łubniany – 5.683,00 zł (przeniesienie środków do wydatków bieżących), 

g) Dział 900 rozdział 90001 – zadanie: Kanalizacja Luboszyce + stacja Kobylno – 

548.652,86 zł; 

2) ich zwiększenia na kwotę 216.000,00 zł w następujących działach: 

a) Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – pomoc finansowa  

dla samorządu województwa na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461  

na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa w zakresie 

dotyczącym odcinka Dąbrówka Łubniańska – Jełowa – 200.000,00 zł, 
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b) Dział 754 rozdział 75404 – na wniosek Komendanta Miejskiego Policji środki  

na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla  Komisariatu Policji  

w Dobrzeniu Wielkim – 10.000,00 zł, 

c) Dział 926 rozdział 92695 – Zakup huśtawki na plac zabaw w Luboszycach – 

6.000,00 zł (sołectwo Luboszyce). 

Wobec powyższego zmianie podlegają również tabele i załączniki do uchwały 

budżetowej na 2017 r.:  tj.: Tabela: Zadania inwestycyjne w 2017 r., Tabela: wydatki 

sołectw w 2017 r., Załącznik nr 1: Dotacje udzielone z budżetu w 2017 r., Przychody  

i rozchody. 

Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji Samorządowej, Rolno-

Gospodarczej i Organizacyjno-Finansowej w dniu 23 października 2017 r. Stanowisko 

poszczególnych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. P. J. Krzyścin stwierdził,  

iż zmiana budżetu dotyczy Brynicy i w związku z tym poprosił o przedstawienie strategii  

co do zadania obejmującego centrum wsi Brynica, którego realizacja od kilku lat jest stale 

przesuwana. Początkowo na powyższe zadanie przeznaczono w budżecie gminy  

1.000.000,00 zł, w roku 2017 kwotę 500.000,00 zł. Radny dopowiedział, iż w związku  

z brakiem możliwości innego wykorzystania tych środków przekonano Radę Sołecką by  

te 500.000,00 zł przeznaczyć na przebudowę drogi wojewódzkiej w Brynicy. Teraz wyszło  

na to, że rozmowy w sprawie przebudowy drogi są prowadzone, ale dotyczą odcinka drogi 

wojewódzkiej Jełowa - Dąbrówka Łubniańska. Radny dodał, iż jest za realizacją tego zadania, 

ale mamy taką sytuację, w której nie ma możliwości sprecyzowania przebudowy drogi  

w Brynicy i w związku z tym robi się odcinek leśny drogi wojewódzkiej. Brynica zostaje znowu 

przesunięta na kolejny rok, a perspektywa wykonania tego zadania w roku 2018 oddala się,  

co mieszkańców Brynicy niepokoi. P. J. Krzyścin pytał o możliwości realizacji tego zadania,  

z jakim partnerem? P. J. Pilarczyk dodał, że w przypadku tego zadania partnerem jest 

Marszałek. P. J. Krzyścin pytał o to jaka jest inna perspektywa dla Brynicy i co w budżecie  

na 2018 r. będziemy planować? Ponadto radny dodał, iż kolejne cztery lat mówi się o pracach, 

które mają być podjęte w Brynicy, a w tej materii nie dzieje się nic. Wójt Gminy odpowiedział, 

iż o przebudowie drogi w Brynicy mówi się od dłuższego czasu, zaś co do przebudowy centrum 

wsi Brynica brakowało w tym zakresie możliwości współfinansowania przedmiotowego 

zadania. P. K. Baldy dodał, iż prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich  

by droga wojewódzka przebiegająca przez teren gminy została przebudowana. Wójt Gminy 

dodał, iż inicjatywa była także ze strony radnych i sołtysa Brynicy, żeby spotkać się z władzami 

wojewódzkimi w tej sprawie. Takie spotkanie było zorganizowane. Sprawdzano sytuację  
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w terenie, spisano protokoły. Po rozmowach wiedząc, że w tym roku nie będzie możliwości 

dofinansowania przebudowy centrum wsi Brynica 500.000,00 zł przeznaczone w budżecie  

na ten cel mają zostać podzielone  na dwa zadania tj. 200.000,00 zł  

na przebudowę odcinka w Brynicy, kolejne 200.000,00 zł na przebudowę odcinka między 

Dąbrówką Łubniańską, a Jełową. Te zadania miały być robione w przyszłym roku, jednak  

po oszczędnościach poprzetargowych w tym roku okazało się, że odcinek Dąbrówka 

Łubniańska - Jełowa może zostać zrealizowany jeszcze w roku 2017. Wartość tego zadania  

to ok. 1.200.000,00 zł, z czego gmina miałaby przekazać na to zadanie środki  

w wysokości 200.000,00 zł. Na przyszły rok już podjęto prace projektowe polegające  

na przebudowie drogi wojewódzkiej od Kup aż do skrzyżowania na Surowinę – Świerkle.  

Po zakończeniu tych prac projektowych ma być robiony kolejny etap, przebudowa w Brynicy, 

która jest kilkukrotnie więcej warta niż odcinek Jełowa - Dąbrówka Łubniańska. Urząd 

Marszałkowski co do tej inwestycji dopowiedział, iż nie wie czy przedmiotowy remont uda się 

zrealizować do końca 2018 r. P. J. Pilarczyk dopowiedział, iż Wójt Gminy jest za bardzo uległy 

w kontaktach z władzami wojewódzkimi. Ponadto radny z Brynicy stwierdził, iż dziwi go fakt, 

że przebudowa drogi wojewódzkiej rozpocznie się w lesie, a nie w jednej  

z największych wsi Gminy Łubniany. Radny dopowiedział, iż wie, że w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich i Urzędzie Marszałkowskim mają swoje uwarunkowania i plany, tylko my jako 

gmina musimy być bardziej wyraziści w przekazywaniu naszych priorytetów. P. J. Pilarczyk 

poinformował zebranych, że w kontaktach z p. Wójtem zawsze była taka nutka,  

że droga wojewódzka w lesie od Jełowej do Dąbrówki Łubniańskiej była u Wójta  

na pierwszym miejscu. P. J. Pilarczyk dopowiedział, iż wydawało mu się w pewnym momencie, 

że oba zadania przebudowy drogi wojewódzkiej są równorzędne. Teraz wychodzi na to, że dla 

p. Wójta i władz wojewódzkich ważniejsza jest droga w lesie, tak to odbiorą mieszkańcy 

Brynicy, niż droga, przy której umiejscowiona jest szkoła, przedszkole, sklepy, kościół, 

nieodpowiadająca parametrom drogi wojewódzkiej. P. J. Pilarczyk dodał, że potrzebne jest 

wsparcie całej Rady by sposób myślenia władz wojewódzkich był ukierunkowany pod potrzeby 

mieszkańców. W dyskusji dodano, że być może łatwiej będzie zrobić odcinek w lesie. P. J. 

Pilarczyk poprosił by w kontaktach z władzami wojewódzkimi być bardziej zdeterminowanym. 

Jednocześnie radny dopowiedział, iż przedstawiciele Brynicy są umówieni z władzami 

wojewódzkimi w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne spotkanie w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej przebiegającej przez Brynicę. Problem w ten sposób będzie przedstawiany,  

by władze wojewódzkie zrozumiały stanowisko mieszkańców Brynicy. Początkowo 

Marszałek, p. Ogłaza, opowiadał się za przebudową tej drogi w miejscowościach nie w lesie,  
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a tym samym za poprawą bezpieczeństwa w tych miejscowościach. Teraz okazuje się, że może 

w roku 2018 zostanie wbita łopata, a może nie w kwestii tej inwestycji. Radny zapytał co ma 

ludziom w związku z tą sprawą powiedzieć? W końcu inicjatywa przedstawicieli Brynicy 

dotycząca przekazania kwoty 500.000,00 zł z zadania przebudowa centrum wsi Brynica  

na zadanie przebudowa drogi wojewódzkiej w Brynicy ma zostać uszczuplona o 200.000,00 zł  

w tym roku na przebudowę odcinka drogi od Jełowej do Dąbrówki Łubniańskiej, a droga  

w Brynicy nie wiadomo czy w ogóle będzie robiona. Ponadto radny dopowiedział, że dla 

mieszkańców Brynicy rokiem końcowym tej inwestycji jest rok 2018. W przyszłym roku są 

wybory, władza województwa może się zmienić i będzie trzeba od nowa przekonywać  

do realizacji tej inwestycji. P. J. Pilarczyk dodał, iż czuje się w obowiązku by o powyższym 

mieszkańców Brynicy poinformować. Radny dodał, iż zaistniała sytuacja nie pozwala mu 

zagłosować za przedłożonym projektem uchwały, w związku z przekazaniem 200.000,00 zł  

na drogę, odcinek Jełowa - Dąbrówka Łubniańska, więc wstrzyma się od głosu.  

W proponowanej uchwale powinno być 200.000,00 zł na Dąbrówkę Łubniańską i 200.000,00 

zł na drogę w Brynicy. Radny z Brynicy prosił Wójta by w kontaktach z władzami 

województwa stać po stronie mieszkańców gminy, a nie władz wojewódzkich. P. A. Wiench, 

Przewodniczący Rady Gminy dopowiedział, że obecnie gmina ma wybór taki czy droga  

na odcinku Jełowa - Dąbrówka Łubniańska ma być robiona, czy nie robić w ogóle nic. 

Inwestycja w Brynicy jest wielomilionowa i gdyby Wójt odmówił realizacji odcinka leśnego 

drogi wojewódzkiej to w tym roku nie było by nic zrobione. Sołtys Dąbrówki Łubniańskiej 

zabiegała by ten odcinek, który jest w fatalnym stanie też został zrobiony. P. A. Wiench 

dopowiedział, iż jego zdaniem odcinek drogi Jełowa - Dąbrówka Łubniańska  

nie będzie wyremontowany do końca, bo drzewa są zaznaczone i powinny być usunięte.  

W kolejnych latach pobocza z pewnością będą się załamywać. Przewodniczący dopowiedział, 

że w kwestii obejmującej przebudowę drogi w Brynicy trzeba by być może zaczekać trochę, bo 

to zadanie będzie wielomilionowe, należy podejmować starania by było zrealizowane. P. J. 

Pilarczyk dodał, iż poinformuje mieszkańców Brynicy o stanowisku jakie wyraził 

Przewodniczący Rady Gminy. P. J. Krzyścin powrócił do tematu zadania obejmującego 

centrum wsi Brynica, o perspektywy jego realizacji gdy nie będziemy mieć partnera do jego 

realizacji? Pytanie dotyczyło też tego co z centrum wsi Brynicy, gdy dojdzie do przebudowy 

drogi przebiegającej przez Brynicę, jak i co będzie z przebudową tego centrum gdyby  

do przebudowy drogi nie doszło? P. J. Krzyścin stwierdził, iż nie chciałby by to zadanie zostało 

odsunięte. Wójt Gminy odpowiedział, iż w przyszłym roku nie będzie środków na zadanie 

obejmujące centrum wsi Brynica, środki planuje się przeznaczyć na ścieżki pieszo-rowerowe 
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oraz przebudowę drogi w Brynicy. Wójt Gminy powiedział, iż w gminie Łubniany jest nie tylko 

Brynica, ale są też inne wioski. Radny p. J. Pilarczyk dodał, iż słyszy to już czwarty rok. Radny 

dopowiedział, iż mieszkańcy Brynicy nie są przeciwko innym miejscowościom. Wójt Gminy 

stwierdził, iż mając okazję zrobienia drogi na odcinku Jełowa - Dąbrówka Łubniańska 

oczywiście chce to zrealizować. P. E. Kozik – Mikołaszek zwróciła uwagę, że inwestycje, które 

są zaplanowane w budżecie nie są później brane pod uwagą, podając przykład sytuacji jaka 

miała miejsce z boiskami w Luboszycach – realizacja w późniejszym terminie niż zakładano 

ze względu na nagłą potrzebą zrobienia boiska w innej miejscowości. Radna  

z Luboszyc stwierdziła, że jeśli jakaś inwestycja jest zaplanowana to należy ją zrealizować. 

Ponadto dodała, iż ma wrażenie, że budżet gminy to taki zamrażalnik pieniędzy, gdzie nagle 

oto przychodzi pomysł na drogę leśną, a więc wszystko przerzucamy na drogę leśną. P. A. 

Wiench odpowiedział, iż nie od gminy zależało, że środki finansowe na przebudowę tej drogi 

się znalazły. P. E. Kozik - Mikołaszek postulowała by robić to co zostało zaplanowane. P. A. 

Wiench dodał, iż gmina to nie samotna wyspa i jest uzależniona w tym przypadku  

od Marszałka, a skoro na to zadanie środki znalazły się to trzeba z nich skorzystać. 

Przewodniczący Rady Gminy postulował by robić to co można zrobić. P. E. Kozik - Mikołaszek 

dodała, iż nie chodzi jej o to, że to jest droga w Jełowej, chodzi o to, że tych wojewódzkich 

dróg jest więcej i może warto by było wziąć pod uwagę inny odcinek, bardziej uczęszczany.  

P. A. Wiench dodał, że jest to droga wojewódzka, a decyzja w tej materii należy  

do województwa, nie gminy.  P. J. Pilarczyk powracając do tematu drogi w Brynicy wyjaśnił 

skąd w ogóle wzięła się jej koncepcja, a konkretnie inicjatywa została wymyślona  

na Radzie Sołeckiej i z tą inicjatywą radny Brynicy, radny sołectwa i sołtys udali się  

do Wójta Gminy. Mowa była o rezygnacji z kwoty 500.000,00 zł na przebudowę centrum wsi 

Brynica na poczet deklaracji dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej w Brynicy.  

Po dyskusjach Wójt wyraził zgodę na 400.000,00 zł, ale 200.000,00 zł z tej kwoty na Brynicę, 

a pozostałe 200.000,00 zł na drogę wojewódzką. Radny z Brynicy poinformował zebranych,  

że wtedy dla niego był to sygnał, że Wójtowi zależy bardziej na odcinku drogi Jełowa - 

Dąbrówka Łubniańska niż na odcinku w Brynicy. P. J. Pilarczyk dopowiedział,  

iż środki w wysokości 200.000,00 zł na zadanie obejmujące przebudowę drogi w lesie  

na odcinku Jełowa – Dąbrówka Łubniańska przeznaczone pierwotnie miały być na poprawę 

bezpieczeństwa w Brynicy. P. J. Pilarczyk zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy,  

by wziąć pod uwagę fakt, że tiry w Brynicy jeżdżą bezpośrednio koło zabudowań 

mieszkańców. Radny J. Pilarczyk zaprosił Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy  

do Brynicy celem przekonania mieszkańców tej miejscowości, że droga w lesie jest ważniejsza 
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niż droga w Brynicy. P. A. Wiench odpowiedział, iż w ten sposób mówi  

p. Pilarczyk. P. J. Pilarczyk dodał, iż z decyzji podjętej w sprawie drogi wojewódzkiej  

i stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy właśnie to wynika.  Ponadto p. J. Krzyścin 

dopowiedział, iż czuje się zmanipulowany, mieszkańcy Brynicy ciągle czekają na centrum 

Brynicy i co roku w tym temacie nic się nie dzieje. Radny z Brynicy stwierdził, iż od siedmiu 

lat w Brynicy nie było żadnej większej inwestycji. Ponadto dodał, że Brynica miała  

w budżecie 500.000,00 zł, które mogła wydać, bo były zaplanowane np. na wykostkowanie 

placu Arnstein. Brynica dla dobra gminy doszła do wniosku by w ramach tych środków 

przystąpić do współpracy, a w tym momencie okazało się, że Urząd Marszałkowski 

zaproponował gminie co innego, Wójt lekką ręką na to przystał, a dla Brynicy nie ma żadnej 

perspektywy na rok 2018. W taki sposób można dla Brynicy w budżecie gminy zaplanować 

3.000.000,00 zł na nie wiadomo co i nigdy tych pieniędzy nie wydamy. Radny J. Krzyścin 

dodał, iż  jest to nieuczciwe. Wójt Gminy Łubniany dodał, że 500.000,00 zł miało stanowić 

wkład własny gminy do zadania obejmującego realizację tego zadania, drugie tyle miało 

pochodzić z zewnątrz. P. K. Baldy poinformował zebranych, że środki dla Brynicy są 

zagospodarowane i otrzymuje je sołtys. Mowa była również o dokładanych środkach  

w ramach zadań realizowanych przez sołtysa. W dyskusji dodano,  

że nie ma możliwości pozyskania środków na to zadanie. Ponadto p. K. Baldy zwrócił uwagę 

zebranych, że takie same problemy jak te poruszane w Brynicy są w innych miejscowościach 

np. w Łubnianach. Wójt Gminy dopowiedział, iż od władz wojewódzkich uzyskał zapewnienie, 

iż zależy im na bezpieczeństwie na całości dróg wojewódzkich. P. J. Pilarczyk stwierdził,  

iż od roku 2009 władza na różnych szczeblach  obiecuje, że coś się zmieni,  

a mieszkańcy Brynicy nadal nie mają żadnej deklaracji, żadnego planu. P. E. Kozik - 

Mikołaszek zwróciła uwagę na wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie 

przebudowy odcinka drogi Jełowa - Dąbrówka Łubniańska, że i tak nie  będzie on wykonany 

tak jak powinien być? Radna pytała jaki mamy wpływ by ta droga była zrobiona od początku 

do końca? W dyskusji pytano dlaczego przy planowanej przebudowie nie będą wycinane 

drzewa? Co do samych drzew Wójt Gminy odpowiedział, iż brakuje pieniędzy na ich wycięcie. 

P. E. Kozik - Mikołaszek stwierdziła, że poświęcamy jakąś tam pulę pieniędzy  

i dowiadujemy się że droga zostanie zrobiona, ale nie tak jak powinna. P. A. Wiench 

odpowiedział, że zrobiona ona będzie mniej trwale. Przewodniczący Rady dodał,  

że po przebudowie odcinka Jełowa - Dąbrówka Łubniańska będzie dużo lepiej niż jest. Może 

w dalszej perspektywie będą dalsze odcinki robione, może wytną drzewa, znajdą się na to 

środki. P. E. Kozik - Mikołaszek odpowiedziała, że tak naprawdę ta droga, odcinek Jełowa - 
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Dąbrówka Łubniańska nie będzie zrobiona tak jak powinna być, mówimy o załataniu dziur. 

Okazało się jednak, że będzie położony nowy asfalt, pobocza mają być umocnione. Wobec 

braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, 

w wyniku którego 9 głosami „za”, 3 głosami „ przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęto Uchwałę Nr XXXI/213/17  (Zał. Nr 7). 

 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych,  

iż w związku z planowaną  do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie”, zgodnie  

z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami do właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na ww. zadanie, zmniejszeniu uległa 

wartość całego zadania, tym samym kwoty źródeł finansowania zadania – pożyczka  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z kwoty 

1.115.800,00 zł do kwoty 1.070.900,00 zł, jak również harmonogram realizacji zadania, stąd 

uległy zmianie kwoty transz wypłat pożyczki w latach 2017-2018. 

Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji Samorządowej, Rolno-

Gospodarczej i Organizacyjno-Finansowej dnia 23 października 2017 r. Stanowisko 

poszczególnych Komisji  przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano 

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

tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXI/214/17 (Zał. Nr 8). 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego” zreferowała p. B. Cebula – 

Skarbnik Gminy informując zebranych, iż w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie” do właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. W wyniku 

przeprowadzonej procedury przetargowej uległa zmniejszeniu wartość całego zadania, jak 
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również wysokość transz wypłat pożyczki w latach 2017 – 2018, które kształtują się 

następująco: 

1) w roku 2017 - kwota 815.060,00 zł; 

2) w roku 2018 - kwota 1.184.810,00 zł. 

Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji Samorządowej, Rolno-

Gospodarczej i Organizacyjno-Finansowej dnia 23 października 2017 r. Stanowisko 

poszczególnych Komisji  przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano 

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

tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXI/215/17 ( Zał. Nr 9). 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące ”Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Województwa Opolskiego” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, że zgodnie z przepisami udzielenie pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego należy określić odrębną uchwałą przez organ stanowiący. Podstawą 

do udzielania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Łubniany a samorządem 

Województwa Opolskiego. Na 2017 r. w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki  

na zadanie określone w uchwale budżetowej w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60013 

- Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe. Przedmiotowe zadanie obejmuje 

"Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Jełowa - Dąbrówka Łubniańska". 

Powyższa kwestia była również tematem  obrad Komisji Samorządowej, Rolno-Gospodarczej 

i Organizacyjno-Finansowej dnia 23 października 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji 

przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 9 głosami „za” i 5 głosami 

„wstrzymującymi się” podjęto Uchwałę Nr XXXI/216/17 (Zał. Nr 10). 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej” zreferowała p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami  

i Ochrony Środowiska informując zebranych, iż zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Łubniany został podzielony teren na działki budowlane  

z wydzieloną drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Łubniany. Z propozycją nazwy 

ulica Słoneczna wystąpiła Rada Sołecka wsi Łubniany. Przedmiotowa kwestia była również 

tematem obrad Komisji Samorządowej, Rolno - Gospodarczej i Organizacyjno - Finansowej 

dnia 23 października 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili ich 

Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono  
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do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami ,,za”  podjęto Uchwałę  

Nr XXXI/217/17 (Zał. Nr 11). 

Ad 11)  Zagadnienie dotyczące „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko  

w Luboszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Bosko  

w Luboszycach” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Łubnianach. P. B. Bort poinformowała zebranych,  

iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową 

sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to, że z dniem  

01 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach stali się uczniami  

i pracownikami ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko  

w Luboszycach. Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji Oświatowej  

w dniu 16 października 2017 r. (Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej - Zał. Nr 12). 

Stanowisko Komisji w tej sprawie przedstawił jej Przewodniczący. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXI/218/17 

(Zał. Nr 13). 

Ad 12) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich  

w Łubnianach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich  

w Łubnianach” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno -

Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż organ stanowiący  jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową,  

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie  

w ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to, że z dniem 01 września 2017 r. uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Powstańców Śląskich w Łubnianach stali się uczniami i pracownikami ośmioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach. 

Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji Oświatowej w dniu  

16 października 2017 r. Stanowisko w tej sprawie przedstawił Przewodniczący tej Komisji. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, 
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 w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXI/219/17 

(Zał. Nr 14). 

Ad 13) Zagadnienie dotyczące „ Podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Jełowej”  zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią 

szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to, że z dniem 01 września 2017 r. 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jełowej, stali się uczniami i pracownikami ośmioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jełowej. Przedmiotowa kwestia była również tematem obrad Komisji 

Oświatowej w dniu 16 października 2017 r. Stanowisko Komisji w tej sprawie przedstawił jej 

Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono  

do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę  

Nr XXXI/220/17 ( Zał. Nr 15). 

Ad 14) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Brynicy” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią 

szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Oznacza to, że z dniem  

01 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, stali się uczniami i pracownikami ośmioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Przedmiotowa kwestia była również tematem 

obrad Komisji Oświatowej w dniu 16 października 2017 r. Stanowisko Komisji w tej sprawie 

przedstawił jej Przewodniczący. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto 

Uchwałę Nr XXXI/221/17 ( Zał. Nr 16).  

Ad 15) W ramach wolnych wniosków jako pierwszy głos zabrał p. K. Urbanek – Zastępca 

Wójta poruszając temat prośby z ostatniej sesji, a dotyczącej aby na skrzyżowaniu  

ul. Powstańców Śl. i Klimasa stanęło lustro. Zastępca Wójta poinformował zebranych,  
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że wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich  o montaż takiego lustra, to musi 

być oczywiście uzgodnione z komisją bezpieczeństwa. W tej chwili oczekuje się na odpowiedź 

czy zostanie zamontowane, a jeśli tak to w jakim terminie. Zastępca Wójta nadmienił również, 

iż na ostatnich komisjach padło pytanie odnośnie ścieżek pieszo-rowerowych, chodziło  

o przedstawienie harmonogramu naboru wniosków na kolejne lata. Wobec tego w roku 2018  

na I kwartał zgodnie z harmonogramem wieloletnim, który jest przyjęty uchwałą Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca br., w I i IV kwartale 2018 r. jest planowany jeszcze 

nabór do strategii niskoemisyjnych tzn. tych ścieżek pieszo - rowerowych  i również na IV 

kwartał br. planowany jest nabór na projekty obejmujące ścieżki pieszo - rowerowe w ramach 

Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej, z tym że to jest już z rezerwy wykonania. Nie ma 

natomiast niestety wskazanych kwot w tym harmonogramie. Z informacji od pracowników 

Aglomeracji wynika, że jest to jeszcze parenaście milionów, około 20.000.000,00 zł.  P. J.  

Pilarczyk poprosił aby Wójt poinformował o postępie prac projektowych przygotowania 

dokumentacji na ścieżki pieszo-rowerowe i zapytał w jakim terminie jest realna szansa, że ta 

dokumentacja zostanie ukończona? P. K. Urbanek – Zastępca Wójta odpowiedział, iż postęp 

prac można podzielić na dwie części: odcinek Nr 1 Kępa – Jełowa i Nr 3 Brynica. Jeśli chodzi 

o odcinek Nr 1 uzgodniono czynności z  Zarządem Dróg Powiatowych i jest wydawane 

pozwolenie wodno-prawne oraz są zatwierdzane projekty podziałów. Na odcinku Nr 3 gdzie 

wystąpił problem ze sposobem odwodnienia, którego Zarząd Dróg Wojewódzkich  

niezaakceptował, robi to inny podwykonawca. Jest przewidywane spotkanie koordynujące, 

obejmujące uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Przygotowywany jest operat 

wodno-prawny do Starosty Opolskiego o wydanie pozwolenia wodno - prawnego, a projekty 

podziału są w trakcie przygotowywania. Radny p. M. Zapisek powrócił do sprawy dróg  

i komunikacji na terenie Gminy, zwracając uwagę zebranych, iż o poziomie gminy świadczy 

rozwój komunikacji na jej terenie. Ponadto radny dopowiedział, iż nie chciałby by  

w przedmiotowej kwestii tworzyły się dwa obozy, przecież wszyscy jesteśmy mieszkańcami 

tej gminy. Radny z Masowa zasugerował,  iż ścieżki rowerowe są bardzo dobrym rozwiązaniem 

jeśli chodzi o sposób przemieszczania się po gminie. Należy doprowadzić do tego aby ścieżki 

te powstały. P. M. Zapisek zaproponował stworzenie harmonogramu problemów gminy  

i wspólne ich rozwiązywanie, a nie głosowanie jedni przeciw drugim na Radzie. Chodzi 

przecież o dążenie do wspólnego celu. Pani J. Nalepka – Sekretarz Gminy poinformowała 

zebranych o piśmie skierowanym do Rady Gminy przez Wojewodę Opolskiego w sprawie 

analizy złożonych do Wojewody oświadczeń majątkowych. Takie pisma przyjdą jeszcze  

do Rady Gminy z I i II Urzędu Skarbowego w Opolu i niezwłocznie zostaną radnym 
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przekazane. Radny E. Fila poruszył kwestię zamknięcia punktu bankowego w Jełowej  

ze względu na małą ilość klientów. Radny z Jełowej poinformował radnych, iż zebrało się 151 

mieszkańców, którzy podpisali się pod wnioskiem o nielikwidowanie tego punktu. Z Zarządu 

banku otrzymano informację, że do marca będzie przedłużenie jego funkcjonowania, ale do 

tego czasu znaczna procentowa ilość z tych 151 osób powinna utworzyć konta, by ten punkt 

mógł przetrwać. P. E.  Fila dodał, iż prosi Prezesa Banku by jednak ten punkt utrzymać ze 

względu na osoby starsze, które stracą możliwość regulowania swych rachunków, a nie mają 

styczności z internetem. Następnie p. M. Waleska, Sołtys Dąbrówki Łubniańskiej w imieniu 

własnym i mieszkańców sołectwa Dąbrówka Łubniańska złożyła podziękowania Wójtowi jak 

również jego Zastępcy za wyremontowanie drogi w Dąbrówce Łubniańskiej. Pan N. Dreier 

pytał czy gmina bierze od banku jakiś czynsz, czy ma jakiś wpływ na działalność  punktu 

bankowego. P. K. Baldy, Wójt Gminy dopowiedział, że w kwestii funkcjonowania punktu 

banku w Jełowej będzie jeszcze rozmawiał z Prezesem banku. Wójt na koniec poinformował 

jeszcze wszystkich, iż nauczycielom z terenu gminy Łubniany, a konkretnie ze Szkoły 

Podstawowej w Łubnianach zostały przyznane nagrody. Nagroda ministra oświaty została 

przyznana p. Wiesławie Palt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Łubnianach oraz p. Gabrieli Sygulce, natomiast nagrodę Marszałka otrzymała  

p. Jolanta Begińska. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, p. A. 

Wiench  zakończył obrady o godz. 15.55. 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Listy obecności, 

Zał. Nr 2 - Porządek obrad, 

Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym, 

Zał. Nr 4 -  Protokół z posiedzenia Komisji Samorządowej, Rolno - Gospodarczej  

i Organizacyjno - Finansowej z dnia 23 października 2017 r., 

Zał. Nr 5 – Uchwała Nr XXXI/211/17, 

Zał. Nr 6 – Uchwała Nr XXXI/212/17, 

Zał. Nr 7 -  Uchwała Nr XXXI/213/17, 

Zał. Nr 8 – Uchwała Nr XXXI/214/17, 

Zał. Nr 9 – Uchwała Nr XXXI/215/17, 

Zał. Nr 10 – Uchwała Nr XXXI/216/17, 

Zał. Nr 11 - Uchwała Nr XXXI/217/17, 
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Zał. Nr 12 - Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej z dnia 16 października 2017 r., 

Zał. Nr 13 - Uchwała Nr XXXI/218/17, 

Zał. Nr 14 -Uchwała Nr XXXI/219/17, 

Zał. Nr 15 – Uchwala Nr XXXI/220/17, 

Zał. Nr 16 – Uchwała Nr XXXI/221/17. 

Wyciąg z Protokołu: 

- dla Pana Krystiana Baldy, Wójta Gminy Łubniany – sprawa punktu bankowego 

zlokalizowanego w Jełowej. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

                                                                                     Protokołowała: 

                                                                                     Iwona Fautsch 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany: 

                       Albert Wiench 

 

 

 

 

 

 

 

 


