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Protokół Nr XXXII/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 27 listopada 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 10 radnych (Nieobecni byli: p. J. Krzyścin,  

p. B. Drąg, p. E. Kozik – Mikołaszek, p. A. Patelska oraz p. R. Blaszczyk), co wobec 

ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2) (Na posiedzenie 

przybyła p. B. Drąg – jest 11 radnych). 

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

tj. Nr XXXI/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) (Na posiedzenie przybyła p. E. Kozik – 

Mikołaszek oraz p. J. Krzyścin – jest 13 radnych). Nie było pytań. 

Ad 4) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany w kwestii 

zamknięcia punktu bankowego znajdującego się w miejscowości Jełowa. Dzięki utworzeniu 

się grupy liczącej 151 osób, które opowiedziały się za nielikwidowaniem tej placówki 

bankowej, zostanie ona utrzymana wstępnie do końca marca przyszłego roku. Osoby  

te zgłosiły, iż będą korzystać z tego punktu bankowego. Następnie głos w tej kwestii zabrał 

Prezes Banku Spółdzielczego w Łubnianach, p. S. Dembowski, któremu podlega ta placówka 

informując zebranych, iż nie chciałby likwidować tego punktu, jednakże trudno aby dopłacać 

do jego utrzymania. Pracownicy banku przeprowadzili rozmowy z większością osób,  

które podpisały się na wniosku liczącym około 150 podpisów, z czego wynika że 41 tych osób  

deklaruje, że jednak nie będzie korzystało z usług tego banku. Wśród pozostałych podpisanych 

osób obecnie z usług banku korzysta 80 z nich. Jeżeli kolejnych 20 osób założy rachunki 

bankowe, wówczas do funkcjonowania tego punktu nie trzeba byłoby dopłacać. Innym 

rozwiązaniem pozwalającym na zwiększeniu dochodów tej placówki, byłoby uruchomienie 

bankomatu przy tym budynku, jednakże jest to związane z dosyć licznymi utrudnieniami  

w kwestii braku odpowiedniego miejsca na parking, chociażby dla jednego samochodu.  

Po rozmowach przeprowadzonych z Wójtem Gminy, ustalono, że wspólnie będzie się dążyć  
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do tego, aby rozwiązać ten problem i być może wykupić kawałek działki na parking przy tym 

punkcie. P. E. Fila dodał, iż na początku stycznia mieszkańcy Jełowej zostaną poproszeni  

o liczniejszy wkład w działalność placówki bankowej w tej miejscowości, aby nie trzeba było 

jej likwidować. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa” zreferował p. P. Kochanek – Inspektor  

ds. zamówień publicznych informując zebranych, iż Rada Gminy Łubniany podjęła w dniu  

26 września 2016 r. Uchwałę Nr XXI/133/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XII/86/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kępa została podjęta w celu przywrócenia pierwotnego przeznaczenia 

terenu pod zabudowę, który został omyłkowo przeznaczony pod użytkowanie rolnicze  

i oznaczony na rysunku planu symbolem R. Teren obejmujący działkę nr 793/16 położony  

w rejonie ul. Miłej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany 

uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1984 r.  

z wprowadzonymi zmianami został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przedmiotowe zagadnienie było tematem obrad Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji 

Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r. 

Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili ich Przewodniczący (Zał. Nr 4). Wobec 

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

którego jednogłośnie tj. 13 glosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/222/17 (Zał. Nr 5). 

 

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

zebranych, iż w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się 

tylko zmiany w kwestii limitów w 2017 r. w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu „Bliżej 

rodziny i dziecka”. Przedmiotowy limit na 2017 r. wyniesie 45.500,00 zł. Skarbnik Gminy 

dodała, iż limity na pozostałe przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 są spójne z projektem 

Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku bazowego 2018, stąd 

dodatkowy rok przedsięwzięć - 2021. Powyższa kwestia była tematem obrad Komisji Rolno – 

Gospodarczej, Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Samorządowej w dniu  

20 listopada 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  
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w wyniku którego jednogłośnie tj. 13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/223/17 (Zał. 

Nr 6). 

Ad 7) 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 na kwotę 

60.100,00 zł w następujących działach: 

1) dział 756 rozdz.  75615 § 0330  - podatek  leśny – 10.000,00 zł, 

rozdz. 75616 § 0310 – podatek od  nieruchomości – 20.000,00 zł, 

                                  § 0340 – podatek od środków transportowych – 10.000,00 zł, 

                                  § 0640 -  wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych  -  1.000,00 zł, 

rozdz. 75618 § 0690 – wpływy z różnych opłat -  7.000,00 zł, 

                                  § 0920 – pozostałe odsetki – 800,00 zł; 

2) dział 758 rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od lokat -  5.000,00 zł; 

3) dział 852 rozdz. 85285 § 2007 – dotacja na Projekt „ Bliżej rodziny” – 2.805,00 zł, 

                                                  § 2009 - dotacja na Projekt „ Bliżej rodziny” – 495,00 zł; 

4) dział 900 rozdz. 90019 § 0690 – wpływy z rożnych opłat -  3.000,00 zł. 

Z kolei zmniejszeń planuje się dokonać w wysokości 26.800,00 zł w działach: 

1) dział 750 rozdz. 75023 § 0830 – wpływy z usług -  11.800,00 zł; 

2) dział 756 rozdz. 75618 § 0490 – wpływy opłat na podstawie ustaw – 15.000,00 zł. 

W temacie wydatków budżetowych bieżących zaproponowano: 

1) zwiększenia na kwotę 68.819,00 zł w następujących działach: 

a) dział  801 rozdz. 80101 – SP Luboszyce (wynagrodzenia + pochodne)  - 40.000,00 zł, 

     rozdz. 80113 – dojazdy do szkół -  25.000,00 zł, 

b) dział 852 rozdz. 85295 – projekt Bliżej rodziny -  3.300,00 zł, 

c) dział 926 rozdz. 92695 – środki sołectwa Brynica -  519,00 zł. 

2) zmniejszenia na kwotę 35.000,00 zł w dziale 750 rozdział 75085. 

 

W kwestii wydatków majątkowych zaproponowano dokonanie zmniejszeń w kwocie  

10.519,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 na zakup działki nr 211/42 w Luboszycach  

oraz w dziale 926 rozdział 92695 na wiatę w miejscowości Brynica. P. B. Cebula 

dopowiedziała, że proponuje się także dokonanie zwiększeń w łącznej kwocie 10.000,00 zł  

w kwestii zakupu działki nr 745/36 w miejscowości Brynica. Wobec powyższego zmianie 

podlegają również tabele i załączniki do uchwały budżetowej na 2017 r.: Tabela: - Zadania 
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inwestycyjne w 2017 r. oraz Tabela - Wydatki sołectw w 2017 r. Przedmiotowa kwestia była 

także tematem obrad Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji Organizacyjno – Finansowej  

oraz Komisji Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji 

przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań do tego tematu odczytano projekt 

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

tj.  13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/224/17 (Zał. Nr 7). 

 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” 

zreferował p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując zebranych, iż spółka Łubniańskie 

Wodociągi i Kanalizacja złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

na okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wniosek ten został złożony w dniu 

20 października br. Przedmiotowy wniosek został złożony z uwagi na zmianę przepisów w tej 

kwestii. Obecnie oczekuje się na ich wejście w życie. W wyniku wejścia nowych przepisów 

każda firma wodociągowo – kanalizacyjna będzie zobowiązana do opracowania w ciągu 180 

dni nowego regulaminu zaopatrzenia oraz nowych taryf. Na podstawie nowych przepisów 

powstanie przedsiębiorstwo wodne tj. Wody Polskie, gdzie wnioski taryfowe będą składać 

przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne. Ponadto zatwierdzone taryfy będą obowiązywać 

przez 3 lata. Obowiązujące na dzień dzisiejszy taryfy prawdopodobnie będą obowiązywać  

do połowy czerwca przyszłego roku. Temat ten był przedstawiany także na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji 

Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r. Stanowisko tych Komisji przedstawili ich 

Przewodniczący. Następnie głos zabrał p. J. Pilarczyk, aby przy kolejnej zmianie taryfy 

dokładnie przeanalizować poprawę opłacalności działalności firmy, która obsługuje gminne 

wodociągi i kanalizację. Oddawane są stopniowo nowe urządzenia kanalizacyjne, które będą 

służyć prowadzeniu działalności firmie obsługującej te urządzenia, w związku z czym 

należałoby oczekiwać, że zwiększająca się ilość klientów tej firmy powinna mieć wpływ  

na obniżenie ceny odbioru ścieków. P. K. Urbanek przyznał rację, jednakże prawo będzie 

zmieniane w tym kierunku, gdzie radni niestety nie będą mogli decydować o przedmiotowych 

stawkach, gdyż jak wcześniej wspomniano decyzyjność ta zostanie przekazana Dyrektorowi 

Wód Polskich. Oprócz  rozmów z naszym administratorem nie będzie niestety formalnego 

wpływu na omawiane stawki. Ponadto ciężko będzie także skalkulować koszty w tej materii  

na 3 lata. Następnie głos zabrała p. E. Kozik – Mikołaszek stwierdzając, że dotychczas i tak 
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Rada Gminy nie miała wpływu na składki, gdyż nawet jeśli wniosek odrzucono to i tak nie było 

to brane pod uwagę. P. J. Pilarczyk dodał, iż Zastępca Wójta zapomniał o jednym z argumentów 

jakim jest możliwość wypowiedzenia umowy firmie realizującej obecnie te zadania, jeżeli 

przekroczy pewne kwestie, nie uwzględni argumentów Wójta. Omawiany podmiot działa  

na podstawie podpisanej umowy i nie był wyłoniony w ramach konkursu. Wobec braku dalszej 

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

którego jednogłośnie tj. 13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/225/17 (Zał. Nr 8).  

 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Łubniany” zreferował p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. ochrony 

środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami informując zebranych, iż proponuje się 

dokonania niewielkich zmian w przedmiotowym Regulaminie, które wynikają ze zmiany 

zapisu par. 10 przedmiotowego Regulaminu, gdzie widniał zapis, o tym że gmina Łubniany 

należy do regionu centralnego, natomiast obecnie należy do regionu północnego. 

Przedmiotowa kwestia była także tematem obrad Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji 

Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r. 

Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. Wobec braku pytań 

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

jednogłośnie tj. 13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/226/17 (Zał. Nr 9). 

 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018” zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy 

informując, iż program ten uchwalany jest rokrocznie do 30  listopada w roku poprzedzającym, 

na który ma ten program obowiązywać. Przedmiotowy program był poddany konsultacjom, 

które odbyły się w terminie od 31 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. Organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 

Łubniany w trakcie konsultacji mogły zgłaszać pisemnie opinie i uwagi do ww. projektu. 

Informacja o konsultacjach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Łubniany oraz na stronach internetowych www.lubniany.pl i www.bip.lubniany.pl. W terminie 

oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu 

Programu. W projekcie uchwały na realizację Programu współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018 przeznaczono kwotę 394.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łubniany w sprawie 

http://www.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/
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trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podmioty ubiegające się o wsparcie 

wykonywania zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w nowym roku 

budżetowym zobligowane są do złożenia oferty realizacji zadań publicznych do dnia  

30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania mają być realizowane.  

W związku z powyższym do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęły dwie oferty: Caritas, która 

zawnioskowała o dotację w wysokości 193.800,00 zł (zaproponowano 194.000,00 zł)  

oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wnioskujące o dotację w wysokości  

210.000,00 zł (zaproponowano 200.000,00 zł). Przedmiotowa kwestia była także tematem 

obrad Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji 

Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r. Stanowisko poszczególnych Komisji przedstawili 

ich Przewodniczący. Temat ten był również punktem obrad Komisji Oświatowej  

w dniu 21 listopada 2017 r., a stanowisko tej Komisji przedstawił jej Przewodniczący (Zał. Nr 

10). P. M. Zapisek zapytał o powód małej aktywności organizacji pozarządowych w kwestii 

wystosowywania wniosków o dofinansowanie. Odpowiedzi udzieliła p. J. Nalepka 

stwierdzając, iż trudno określić, dlaczego zawsze składają wnioski te dwie organizacje 

pozarządowe. Pozostałe organizacje też mogą to zrobić, ale nie korzystają z tej opcji, powyższe 

pytanie trzeba by było skierować do przedstawicieli tych organizacji Wobec braku dalszych 

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

jednogłośnie tj. 13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXII/227/17 (Zał. Nr 11). 

 

Ad 11) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. J. Krzyścin zwracając się z pytaniem  

o bieżące informacje nt. projektowania ścieżek rowerowych w gminie Łubniany. P. K. Baldy 

odpowiedział, iż prace projektowe w dalszym ciągu są prowadzone, a pozwolenia wodno - 

prawne mają zostać zrealizowane do końca bieżącego miesiąca. P. E. Kozik – Mikołaszek 

poruszyła kwestię związaną z odbiorem śmieci w gminie Łubniany podkreślając, że otrzymała 

wiele telefonów, iż mieszkańcom nie odebrano śmieci, a ponadto worki ze śmieciami zostały 

porozcinane, a same śmieci rozrzucone przez wiatr. Na uprzednim posiedzeniu Komisji 

Oświatowej wyjaśniono, że cała ta sytuacja była wynikiem przeprowadzanej kontroli, a śmieci 

nie były odbierane, gdyż zostały nieprawidłowo posegregowane. Propozycją radnej z Luboszyc 

było to, aby kolejnym razem umieścić informację na stronie internetowej jakie błędy 

napotykano podczas segregacji śmieci, aby uświadomić mieszkańcom co źle jest segregowane, 

bo kontrola bez wskazania uchybień niestety nie da pozytywnych efektów. Ponadto należy 

zwrócić uwagę osobom odpowiedzialnym za odbiór odpadów, aby umieścić naklejkę  

w miejscu rozcięcia worka, co nie dopuści do ich rozsypania. P. J. Pilarczyk zmieniając temat 
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stwierdził, iż ważną i priorytetową sprawą w gminie jest realizacja projektu dotyczącego 

ścieżek rowerowych. W dniu 3 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli miejscowości 

Brynica z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego - p. Sz. Ogłazą, Dyrektorem 

Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w Brynicy.  Podstawowym argumentem, który użył               

p. Sz. Ogłaza wskazując na problem zejścia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w 

miejscowości Brynica na dalszy plan, jest fakt,  że na odcinek drogi w Brynicy nie są w stanie 

rozpocząć przygotowywania dokumentacji, gdyż nie jest ukończona dokumentacja na ścieżki 

pieszo – rowerowe, którą przygotowuje gmina P. J. Pilarczyk zasugerował, aby związać się z 

Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich jakimś dokumentem, który nie 

pozwoliłby na odsunięcie problemu Brynicy na dalsze kilka lat. W przyszłym roku odbędą się 

wybory samorządowe, gdzie może zmienić się władza i pewne ustalenia będzie trzeba od nowa 

procedować. W projekcie budżetu gminy Łubniany na 2018 r. znalazły się środki w wysokości  

200.000,00 zł, dlatego można byłoby się związać formą prawną w kwestii realizacji projektu 

przebudowy Brynicy, a zarazem przekazać w/w środki na realizację tej dokumentacji. Ponadto 

radny zasugerował, aby walczyć o realizację celów gminy, bo innym gminom się to udaje. 

Następnie głos zabrał p. W. Brisch zapraszając zebranych do udziału w Koncercie 

Barbórkowym w dniu 2 grudnia 2017 r. P. M. Zapisek w temacie odbioru odpadów 

komunalnych poprosił, aby przekazać mieszkańcom dodatkową (zrozumiałą) informację 

odnośnie selektywnej zbiórki odpadów, gdyż wielu mieszkańców niestety nie rozumie zapisów 

z katalogu naszej Uchwały. Następnie p. J. Nalepka przekazała informację nt. Dożynek 

Wojewódzkich, które odbędą się 2 września 2018 r. w Paczkowie. Z kolei p. J. Krzyścin 

poprosił, aby przygotować na kolejne posiedzenie Komisji Organizacyjno – Finansowej opinię 

jak będzie wyglądała dalej przebudowa centrum Brynicy. P. E. Kozik – Mikołaszek 

zasugerowała, aby podsypać ogromną kałużę, która utworzyła się przy wjeździe do szkoły  

w miejscowości Luboszyce. 

 

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

obrady o godz. 15.15. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 
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Nr 3 – Sprawozdanie z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym., 

Nr 4 – Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – 

Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej w dniu 20 listopada 2017 r., 

Nr 5 – Uchwała Nr XXXII/222/17, 

Nr 6 – Uchwała Nr XXXII/223/17, 

Nr 7 – Uchwała Nr XXXII/224/17, 

Nr 8 – Uchwała Nr XXXII/225/17, 

Nr 9 – Uchwała Nr XXXII/226/17, 

Nr 10 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 21 listopada 2017 r., 

Nr 11 – Uchwała Nr XXXII/227/17. 

 

Wyciągi z Protokołu: 

- dla p. M. Włodarczyk – kwestia przeprowadzonej kontroli odpadów, przygotowania 

informacji nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców, 

- dla p. K. Urbanek – kwestia przygotowania informacji nt. dalszych planów rozbudowy 

centrum wsi Brynica, kwestia przysypania dziury przy wjeździe do szkoły w Luboszycach. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak - Kołodziej 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany: 

Albert Wiench 

 

 


