Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno –
Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, które odbyło się w dniu
12 grudnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.35 otworzył
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listami
obecności w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 4 członków
na statutowy skład 5 (nieobecny był p. M. Zapisek), w posiedzeniu Komisji Rolno –
Gospodarczej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny był p. M. Zapisek),
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 3, zaś
w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5
(Zał. Nr 1). W związku z powyższym w/w Komisje uzyskały quorum do podejmowania opinii
i wniosków. Następnie przedstawiono porządek obrad posiedzenia (Zał. Nr 2). Z ramienia
Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. K. Baldy –
Wójt Gminy Łubniany, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej –
Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) W kwestii „Propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.” (Zał. Nr 3) głos zabrała
p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, informując zebranych, iż w dochodach budżetowych bieżących
proponuje się dokonanie zwiększeń na kwotę 82.413,00 zł w następujących działach:
1) dział 756 Rozdz. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł;
2) dział 855 rozdz. 85501 § 2910 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń (500+) –
2.000,00 zł;
3) dział 926 rozdz. 92695 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 300,00 zł;
§ 0950 – wpływy z tytułu kar – 113,00 zł.
Z kolei zmniejszeń proponuje się dokonać w następujących działach:
1) dział 750 rozdz. 75023 § 0830 – wpływy z usług - 8.000,00 zł;
2) dział 756 rozdz. 75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej– 10.000,00 zł;
rozdz. 75616 § 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł.
W kwestii dochodów majątkowych proponuje się dokonanie zwiększenia na kwotę 6.116,18 zł
w dziale 921 rozdz. 92120 § 6257 dotyczącego dotacji na Projekt: ochrona dziedzictwa
kulturowego – 6.116,18 zł.
P. B. Cebula dodała, iż w kwestii wydatków budżetowych bieżących planuje się zwiększenia
na kwotę 64.529,18 zł w następujących działach:
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1) dział 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 32.529,18 zł;
2) dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000,00 zł;
3) dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 5.000,00 zł;
4) dział 757 rozdz. 75702 - obsługa długu (spłaty odsetek od pożyczek) – 5.000,00 zł;
5) dział 801 rozdz. 80149 – dotacje dla niepublicznych przedszkoli (dzieci z orzeczeniami)
– 5.000,00 zł;
6) dział 855 rozdz. 85501 – zwrot nienależnych świadczeń (500+) – 2.000,00 zł.
Zmniejszeń w w/w wydatkach proponuje się dokonać w dziale 852 rozdział 85295 w kwestii
projektu dotyczącego Stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób starszych –
110.000,00 zł:
U. Gminy - § 6057 – 85.000,00 zł,
§ 6059 - 15.000,00 zł,
GOPS - § 6057 – 8.500,00 zł,
§ 6059 - 1.500,00 zł.
Wobec powyższego zwiększenia proponuje się dokonać w następującym dziale:
1) Dział 852 rozdz. 85295 – Projekt : Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób
starszych – 110.000,00 zł:
U. Gminy - § 6057 - 89.947,12 zł,
§ 6059 - 10.052,88 zł,
GOPS - § 6057 - 8.994,71 zł,
§ 6059 - 1.005,29 zł.
Ponadto złożone zostały dwa wnioski następujących sołectw:
1) Wniosek sołectwa Kolanowice o zmianę w planie sołectwa:
a) w dziale 600 rozdz. 60016 – zwiększenie – 1.309,88 zł,
b) w dziale 921 rozdz. 92195 – zmniejszenie - 1.309,88 zł;
2) Wniosek sołectwa Masów o zmianę w planie:
a) w dziale 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie - 1.000,00 zł,
b) w dziale 700 rozdz. 70005 – zwiększenie - 1.000,00 zł.
W związku z powyższymi propozycjami zmianie ulegną następujące tabele stanowiące
załączniki do uchwały budżetowej na 2017 r.:
1) Tabela: wydatki sołectw w 2017 r.;
2) Załącznik nr 1 - Dotacje z budżetu gminy.
Głos zabrał p. J. Pilarczyk stwierdzając, że w budżecie na rok 2017 ujęta została kwota
w wysokości 500.000,00 zł na realizację przebudowy centrum wsi Brynica. Kolejny rok
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planowana w Brynicy inwestycja nie będzie wykonana. Na poprzedniej sesji 200.000,00 zł z
tej kwoty przekazano na dofinansowanie drogi w miejscowości Dąbrówka Łubniańska. Radny
z Brynicy stwierdził, że środki w kwocie 300 tys. zł na koniec 2017 r. nie zostaną w budżecie
wykorzystane. Ponadto w projekcie budżetu na rok 2018 środki na to zadanie w Brynicy nie
zostały w ogóle ujęte. P. B. Cebula odpowiedziała, że prawdopodobnie w III kwartale 2018 r.
zostanie ogłoszony nabór do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie będzie składany
wniosek dotyczący przebudowy centrum Brynicy. P. B. Cebula odpowiedziała, że środki na
w/w zadanie faktycznie nie ujęto w projekcie budżetu gminy na 2018 r., jednakże w momencie
pojawienia się możliwości pozyskania funduszy na przebudowę centrum wsi Brynica gmina
wskaże w swoim budżecie wkład własny na realizację powyższego zadania. Wójt Gminy dodał,
iż w momencie składania wniosku na realizację centrum wsi Brynica środki na to
przedsięwzięcie nie muszą być wskazane w budżecie gminy, wydatki prawdopodobnie w tym
temacie pojawią się dopiero w roku 2019. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do
głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami
„za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rewizyjna
jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” opowiedziały się za przedstawioną propozycją. W związku z powyższym w/w Komisje
wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata
2018 – 2025” (Zał. Nr 4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym
wszystkie planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018 – 2025. Dodała, że limity
wydatków na planowane przedsięwzięcia zawarto na lat 2018 – 2021, obejmując nimi również
te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lata wcześniejszych. W latach 2019 – 2021 Gmina
zaplanowała m. in. zadania, które są objęte przyjętym przez Radę Gminy Łubniany Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej
Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych
do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2025. P. J. Pilarczyk zapytał czy na budowę ścieżek
pieszo – rowerowych zaplanowano środki w projekcie budżetu gminy w 2018 r.? P. B. Cebula
odpowiedziała, że jest to zależne od terminu podpisania umowy, natomiast zabezpieczony
powinien być wkład własny gminy na ten projekt. Ponadto środki pieniężne jeszcze wpłyną w
momencie otrzymania dofinansowania na ten cel. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” przy 1
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głosie „wstrzymującym się”, Komisja Rolno – Gospodarcza 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, Komisja Rewizyjna 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
oraz Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” opowiedziały się za przedmiotową
propozycją. W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Budżetu gminy Łubniany na 2018 r.” (Zał. Nr 5)zreferowała
także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż ogółem zaplanowano dochody
budżetowe na 2018 r. na kwotę 36.119.055,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
34.045.472,95, a dochody majątkowe w kwocie 2.073.583,00 zł. Wydatki budżetowe na 2018
r. zaplanowano na kwotę 39.905.900,32 zł, w tym wydatki majątkowe, które wyniosą
7.705.520,78 zł oraz wydatki bieżące 32.200.379,54 zł. Różnica dochodów i wydatków
budżetowych na 2018 r. jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie 3.786.844,37
zł, który zostanie pokryty pożyczkami. Skarbnik Gminy dopowiedziała, że zadania bieżące
gminy Łubniany do wykonania w 2018 r. zaplanowano na łączną kwotę 32.200.379,54 zł.
Zaplanowano także przychody budżetowe na łączną kwotę 6.866.640,37 zł. Z kolei rozchody
budżetowe planowane na 2018 r. wyniosą 3.079.796,00 zł i stanowić będą spłaty pożyczek
długoterminowych. P. J. Krzyścin zapytał o to jak będzie się kształtował remont drogi
wojewódzkiej nr 461, uwzględniając dofinansowanie z budżetu gminy Łubniany tej inwestycji.
P. J. Pilarczyk uzupełnił pytanie radnego p. J. Krzyścina stwierdzając, iż dotychczas podczas
rozmów z p. Sz. Ogłazą oraz p. B. Horaczukiem była sugestia, aby po nowym roku podpisać
porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy a Samorządem Województwa, żeby kwota 200.000,00
zł była zapewnieniem o tym, że Samorząd Województwa po wyborach w 2018 r. z tej inwestycji
się nie wycofa. Zapytał czy te deklaracje są w dalszym ciągu podtrzymywane? Wójt Gminy
odpowiedział, że rozmowy z marszałkiem województwa będą w dalszym ciągu prowadzone i
na początku roku, kiedy będziemy mieli już więcej informacji dotyczących realizacji inwestycji
takie porozumienie może być podpisane po jego wcześniejszym przygotowaniu. W dalszym
ciągu podtrzymujemy deklaracje udziału finansowego w tej inwestycji w wysokości 200 000
zł. P. Sz. Ogłaza stwierdził, że nie jest to najważniejsza droga do przebudowy w województwie
opolskim, bo pod względem ilości wypadków jest to droga II bądź III kategorii. Na chwilę
obecną porozumienie pomiędzy gminą, a samorządem województwa obejmujące przebudowę
drogi wojewódzkiej biegnącej przez Brynicę nie może zostać podpisane ze względu na brak
dokumentacji obejmującej tą inwestycję. W momencie ukończenia dokumentacji na ścieżki
pieszo – rowerowe w gminie samorząd województwa będzie mógł przystąpić do projektowania
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przebudowy samej drogi wojewódzkiej nr 461. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku,
aby kwota 200.000,00 zł stanowiła wkład gminy do realizacji tego zadania, co stanowiłoby
zapewnienie realizacji tej inwestycji. Radny z Brynicy wnioskował o to, aby walczyć o środki
na realizację celów w naszej gminie. Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli jest przedstawiany
argument mówiący o tym, że brak dokumentacji na ścieżki pieszo – rowerowe uniemożliwia
rozpoczynanie dalszych inwestycji, to jest to argument, którego nie można podważyć. Najpierw
musi zostać przygotowana dokumentacja na ścieżki, a następnie będziemy starać się
o realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica. P. J. Krzyścin
stwierdził, iż należałoby chociaż jeden odcinek tej drogi już rozpocząć, aby móc później
kontynuować dalej tą inwestycję. Przecież ważnym argumentem jest fakt, że w centrum wsi
gdzie znajduje się szkoła, przedszkole czy kościół, nie ma chodnika dla pieszych, a to stwarza
duże niebezpieczeństwo dla poruszających się poboczami. Trzeba byłoby chociaż zrobić drogę
właśnie na tym odcinku, gdzie mieszczą się w/w placówki. P. J. Krzyścin postulował by
spróbować mniejszymi odcinkami zrealizować tę inwestycję, gdyż może się okazać, że na
przebudowę tej drogi w całości środki znajdą się dopiero za kilka lat, a realizując to mniejszymi
odcinkami będziemy jednak posuwać się do przodu, a nie stać w miejscu jak dotychczas.
Następnie głos zabrała p. B. Cebula podkreślając, iż umowy na pomoc finansową nie mogą być
podpisywane przed rokiem budżetowym. W przypadku udzielania takiej pomocy konieczne
jest podjęcie odrębnej uchwały. P. J. Pilarczyk stwierdził, iż chciałby wiedzieć czy są nadzieje
na podpisanie przedmiotowego porozumienia na początku przyszłego roku. Wójt Gminy
odpowiedział, że jeżeli tylko zostanie wykonana dokumentacja na ścieżki pieszo – rowerowe,
zniknie przeszkoda obecnie blokująca omawianą inwestycję, wtedy też będzie można podjąć
realne ustalenia co do terminów jej realizacji i podjąć w tej sprawie uzgodnienia. Wobec
powyższego radni z Brynicy stwierdzili, że w miejscowości Brynica, którą reprezentują nie ma
żadnych inwestycji, dlatego tak ważna jest przebudowa drogi przebiegającej przez tę
miejscowość. Wójt Gminy odpowiedział, że nieprawdą jest jakoby w Brynicy nie inwestowano.
Obecnie realizowana jest kanalizacja za kwotę około 3.000.000,00 zł, do której mieszkańcy się
nie podłączają. P. J. Pilarczyk poprosił, aby Wójt wskazał gdzie nie ma jeszcze kanalizacji?
Wójt odpowiedział, że w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, Luboszyce, w Grabiu oraz w
Kobylnie. Następnie Głos zabrał p. R Buchta stwierdzając, że nie można mówić, że w Brynicy
nic się nie robi, skoro tyle środków przeznaczanych jest na realizację kanalizacji sanitarnej
w tym sołectwie,. Radny z Łubnian stwierdził, że w przedmiotowej kwestii swoje
niezadowolenie mogłaby wyrazić także radna p. M. Waleska, bo w sołectwie, które
reprezentuje kanalizacji nie ma wcale. P. R. Buchta podkreślił, iż patrząc na wykonanie budżetu
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można śmiało stwierdzić, że środki gminne są proporcjonalnie rozdzielane. W związku
z powyższym p. J. Krzyścin poprosił, aby wskazać co na przestrzeni ostatnich kilku lat
w miejscowości Brynica zostało zrealizowane? Dodał, że od 5 lat oczekuje się rozpoczęcia
przebudowy centrum w Brynicy. Radny z Łubnian, p. R. Buchta odpowiedział, iż wykonana
została ul. Ogrodowa w Brynicy, realizowana jest sieć kanalizacyjna, poprawiła się
infrastruktura na obiektach sportowych. P. J. Krzyścin odpowiedział, iż system nawadniania na
boiskach gminnych jest standardem w gminie. P. J. Krzyścin dodał, iż od 3 lat wnioskuje
o postawienie 3-4 nowych lamp na ulicy Stawowej, niestety bezskutecznie. Zapytał czy
realizacja tych lamp została ujęta w przyszłorocznym budżecie? Dodał, iż w kwestii oświetlenia
od lat nic się nie dzieje w miejscowości Brynica. Wójt Gminy odpowiedział, iż w bieżącym
roku zostało oświetlone skrzyżowanie ul. Łubniańskiej i ul. Opolskiej, zostały również
dowieszone lampy w Surowinie. P. K. Baldy dodał, iż w każdej miejscowości trzeba dowiesić
nowe lampy, jednakże nie ma możliwości zrealizowania tego w ramach jednego, rocznego
budżetu gminy. P. E. Fila podkreślił, iż też od 3 lat wnioskuje o realizację ul. Smolarnej w
Jełowej, dodając, iż także ta inwestycja nie pojawiła się w przyszłorocznym budżecie. P. K.
Baldy odpowiedział, iż była przewidziana do realizacji, jednakże w wyniku zmiany warunków
wykonania takiego zadania tzn. tylko jedna droga w ramach programu może zostać
zrealizowana w danej gminie, wybrana została ul. Polna w Łubnianach. Następnie p. R. Buchta
zaznaczył, iż wykonano projekt na dokończenie ul. Krzyżula w Łubnianach, tym samym
pytając czy zostanie ona zrealizowana w przyszłym roku. W odpowiedzi p. K. Baldy stwierdził,
iż nie ma środków w przyszłorocznym budżecie gminy na ten cel. Głos zabrał p. J. Pilarczyk
stwierdzając, iż z upoważnienia Rady Sołeckiej wsi Brynica złożył wniosek o realizację
następujących inwestycji w przyszłorocznym budżecie: wykonanie dokumentacji na ścieżki
pieszo – rowerowe z miejscowości Brynica do miejscowości Łubniany, przygotowanie
dokumentacji na parking przy ul. Powstańców Śl. Dodał, iż ważne byłoby wykonanie tej
dokumentacji, gdyż w kolejnych latach sukcesywnie ze środków sołeckich inwestycje te byłyby
realizowane. Ponadto zgłoszono także wniosek uwzględniający postawienie dwóch lamp w
okolicach siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki siatkowej. Podsumowując stwierdził, iż
także te wnioski nie zostały ujęte w budżecie gminy na 2018 r. Wójt Gminy dopowiedział, iż
w kwestii oświetlenia w budżecie została zarezerwowana kwota w wysokości 250.000,00 zł
(we wcześniejszych budżetach była to kwota około 100.000,00 zł). W ramach tych środków
będą wykonywane te doświetlenia. W kwestii dokumentacji na ścieżki pieszo – rowerowe
prowadzona także była rozmowa z Marszałkiem Województwa Opolskiego, który stwierdził,
że należy najpierw ukończyć jedno zadanie, a następnie przejść do kolejnych inwestycji. Z kolei
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w kwestii parkingu przy ul. Powstańców Śląskich sprawa ta będzie poruszana w momencie
realizacji ścieżki pieszo – rowerowej. Parking ten także ma służyć jako miejsce rekreacyjne,
gdzie posadzone zostaną także drzewa. Radny z Brynicy dodał, iż wykonując dokumentację
na ten parking trzeba uwzględnić zarówno nasadzenie tam drzew jak i miejsca parkingowe
w taki sposób by podczas realizacji tego zadania nie trzeba było niszczyć istniejącej tam zieleni
tzn. wycinać wcześniej posadzonych drzew. Chodzi o to, aby zrealizować to w ramach projektu
zakładającego zarówno parking w tym miejscu, jak i miejsce rekreacyjne. Ponadto dodał, iż
należałoby także zakończyć inwestycję dotyczącą wiaty na boisku (cel środków sołeckich w
2018 r.), co przyczyni się do tego, że

Radzie Sołeckiej nie wystarczy środków

na realizację projektu parkingu. W związku z powyższym radny zwrócił się z prośbą, aby
zrealizować tą dokumentację w ramach środków gminy Łubniany, celem rozpoczęcia tej
inwestycji w 2019 r. P. K. Baldy odpowiedział, iż należy robić wszystko po kolei. P. W. Kalina
wyliczył inwestycje, które zostały poczynione w miejscowości Brynica, podkreślając,
że na realizację ul. Szkolnej w Biadaczu mieszkańcy czekali 25 lat. P. J. Krzyścin zapytał także
o wielkość placu w miejscowości Kobylno, którego utwardzenie zostało ujęte
w przyszłorocznym budżecie. P. B. Cebula odpowiedziała, że plac ten liczy 450 m2. P. B. Drąg
dodała, iż mieszkańcy czekali na tą inwestycję 8 lat, podkreślając, iż kwestia ta była poruszana
na każdym zebraniu wiejskim. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, Komisja Rolno – Gospodarcza 3 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”, Komisja Rewizyjna 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
oraz Komisja Samorządowa 5 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją.
W związku z powyższym w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Kwestii wydatków niewygasających” zreferowała także
p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może ustalić w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego i określić ostateczny termin ich dokonania, który nie może przekroczyć daty
obejmującej 30 czerwca roku następnego. W wykazie ujmuje się wydatki związane z realizacją
umów: w sprawie zamówienia publicznego, które zostanie zawarte w wyniku zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.
Zadanie dotyczące przebudowy drogi w Masowie nie może zostać zrealizowane do końca roku
2017 z uwagi na eksploatacje tej drogi przez rozbudowujący się zakład znajdujący się
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w Masowie. Z obawy na uszkodzenia nowo wybudowanej drogi – prace przebudowy muszą
zostać przesunięte na rok 2018. P. N. Dreier zapytał o liczbę osób, które mogą zostać
zatrudnione po rozbudowie tego przedsiębiorstwa. P. K. Baldy odpowiedział, że obecnie pracę
znalazło w tym zakładzie około 30 osób, jednakże inwestor przewiduje, że po zakończeniu
rozbudowy zakładu pracę może otrzymać 80 dodatkowych osób. (Z posiedzenia wyszła p. B.
Drąg – w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczy 4 członków). Wobec braku dalszych
pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 4 głosami
„za”, Komisja Rewizyjna również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa
jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziała się za przytoczoną propozycją. Wobec
powyższego w/w Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) W tym punkcie p. J. Pilarczyk zapytał o postępy w realizacji dokumentacji na ścieżki
pieszo – rowerowe w gminie Łubniany. P. K. Baldy odpowiedział, iż na odcinek:
a) nr III Kup – Opole (przez Brynicę) zrealizowano:
•

pozwolenie wodnoprawne na drogę wojewódzką (wydane zostało 11 grudnia
2017 r.),

•

pozwolenie wodnoprawne na drogę powiatowa (będzie wydane 18 grudnia
2017 r.),

•

są uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Zarządem Dróg
Wojewódzkich (zarządcami sieci),

•

zatwierdzone zostały projekty podziałów,

•

uzgodnienie ZUD na część drogi wojewódzkiej,

•

uzgodnienie ZUD na drogę powiatową na 21 grudnia 2017 r.,

•

zatwierdzono projekty stałej organizacji ruchu,

•

wniosek o odstępstwo przesłany został przez Wojewodę do Ministerstwa.

Wobec powyższego można stwierdzić, iż jest komplet dokumentów dla drogi wojewódzkiej,
aby złożyć wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Po uzyskaniu
uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji na odcinek drogi powiatowej można
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będzie składać wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla drogi
powiatowej.
b) nr I Kępa – Biadacz zrealizowano:
•

pozwolenie

wodnoprawne

na

drogę

powiatową

będzie

wydane

18 grudnia 2017 r.,
•

są uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych (zarządcami sieci),

•

przygotowane zostały projekty podziałów,

•

uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji na drogę powiatową
przewiduje się na 21 grudnia 2017 r.,

•

zatwierdzono projekty stałej organizacji ruchu.

W związku z powyższym po 21 grudnia 2017 r. po uzyskaniu ZUD na odcinek drogi
powiatowej można będzie składać wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji
Drogowej dla drogi powiatowej. Ponadto radny z Brynicy poinformował, że w przypadku gdy
Samorząd Województwa nie da nadziei na realizację dokumentacji wówczas mieszkańcy
rozważają wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie przejazdu pojazdów powyżej 12 t.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. R. Buchta, Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej o godzinie 16.20 zakończył obrady.
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