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Protokół Nr XXXIII/14-18 

Z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 18 grudnia 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 14 radnych (nieobecna była p. A. Patelska),  

co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. 

Nr 2). 

Ad 2) Zgodnie ze statutem przed sesją wyłożony został protokół z ostatniej (z posiedzenia 

wyszedł p. R. Blaszczyk – jest obecnych 13 radnych) sesji tj. Nr XXXII/14-18, do którego p. J. 

Pilarczyk wniósł następujące uwagi redakcyjne: 

• zwrócił się o dodanie w pkt 8 na stronie 5 w wersie 3 słowa „umowa” po słowach 

„możliwość wypowiedzenia”, 

• w pkt 11 w wersie 4 w zapisie odnośnie informacji nt. spotkania z Członkiem Zarządu 

Województwa Opolskiego – p. Sz. Ogłazą dodanie słów „w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 461 w Brynicy”. 

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem proponowanych 

zmian, w wyniku którego 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” zatwierdzono 

wyżej przytoczone poprawki. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu 

Nr XXXII/14-18 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian, w wyniku którego jednogłośnie 

tj. 13 głosami „za” protokół ten został przyjęty. (Na posiedzenie powrócił p. R. Blaszczyk – 

jest obecnych 14 radnych). 

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

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). 

Ad 4) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Łubniany informując zebranych, 

iż na poprzedniej sesji zgłoszony został wniosek odnośnie przysypania dziury  

przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Piaskowej w Luboszycach. Pracownicy Urzędu Gminy 

Łubniany zainterweniowali w Zarządzie Dróg Powiatowych, w związku z powyższym dziura 

ta została przysypana, jednakże dalsze interwencje w tym temacie będą prowadzone,  

gdyż nie zostało to należycie wykonane.(Przybyła p. A. Patelska – jest 15 radnych). Następnie 
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głos zabrał p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki 

odpadami, który poinformował, że przeprowadzona została kontrola odpadów zbieranych 

selektywnie, gdyż dotychczas zdarzało się, że była ona nieodpowiednie przeprowadzana przez 

niektórych mieszkańców. Problem pojawiał się przy odbiorze odpadów szklanych, gdzie często 

mieszkańcy pozostawiali zakrętki na butelkach, co jest nieprawidłowe. P. M. Włodarczyk dodał 

również, iż do roznoszonych blankietów opłat dla mieszkańców gminy dołączono instrukcję 

odpowiedniej segregacji odpadów komunalnych. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2017 r.” zreferowała 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. 

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszeń 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 dotyczącym dotacji na Projekt: ochrona dziedzictwa 

kulturowego – 6.116,18 zł. Skarbnik Gminy dodała, iż w kwestii wydatków budżetowych 

bieżących planuje się zwiększenia na kwotę 64.529,18 zł w działach: 

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. 
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Zmniejszeń natomiast planuje się dokonać w wydatkach budżetowych majątkowych 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 w wydatkach majątkowych 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. 

Przedmiotowe zagadnienie było tematem obrad Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji 

Rolno – Gospodarczej, Komisji Samorządowej oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 

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 15 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIII/228/17 (Zał. Nr 5). 

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

Finansowej Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 
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zebranych, iż w dniu 17 grudnia 2017 r. przekazano faksem do Urzędu Gminy Łubniany trzy 

uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu tj.: 

1) Uchwałę Nr 474/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  

na 2018 r. (Zał. Nr 6); 

2) Uchwałę Nr 475/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 

w projekcie uchwały budżetowej (Zał. Nr 7); 

3) Uchwałę Nr 476/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej (Zał. Nr 8). 

Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 476/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy Łubniany sporządzona została na lata 2018 – 2025. Limity wydatków na planowane 

przedsięwzięcia zawarto na lata 2018 – 2021, obejmując nimi również te przedsięwzięcia, które 

są kontynuowane z lat 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. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 

poprosił Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Finansowej o przedstawienie wyniku 

głosowania tej Komisji w przedmiotowej sprawie. P. R. Buchta poinformował zebranych, iż 

Komisja Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

poparła przedmiotowy projekt. Następnie p. E. Fila przytoczył wynik głosowania Komisji 

Rolno – Gospodarczej, która 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz Komisja 

Rewizyjna 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” także przyjęła proponowany 

projekt uchwały. Ponadto Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” poparła 

przedmiotowy projekt uchwały. W dniu 5 grudnia 2017 r. nad przedmiotowym tematem 

obradowała także Komisja Oświatowa, która jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przyjęła 

proponowany projekt uchwały (Zał. Nr 9). Głos zabrał p. J. Pilarczyk podkreślając, iż jest 

członkiem Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej, gdzie w głosowaniu nad 

danym projektem uchwały wstrzymał się od głosu z powodu nie uwzględnienia wniosków, 
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które zostały przez niego z upoważnienia Rady Sołeckiej zgłoszone do projektu budżetu gminy 

Łubniany na 2018 r. Wobec braku dalszych uwag odczytano projekt uchwały, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 11 głosami „za” przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” podjęto Uchwałę Nr XXXIII/229/17 (Zał. Nr 10). 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok” 

zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż  jak już wyżej 

przytoczono otrzymano pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. 

Odczytano Uchwałę Nr 474/2017 oraz Nr 475/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 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. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany poprosił Przewodniczących 

Komisji Stałych o przedstawienie wyniku głosowania poszczególnych Komisji nad 

omawianym tematem. Przewodniczący Komisji Stałych przytoczyli wyniki głosowania: 

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”, Komisja Samorządowa 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” oraz Komisja Oświatowa również jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” przyjęły proponowany projekt uchwały. Następnie głos zabrał p. J. Pilarczyk prosząc 

Skarbnik Gminy o przedstawienie planowanych wydatków gminy Łubniany w 2018 r.  

na realizację budowy ścieżek pieszo – rowerowych. P. B. Cebula odpowiedziała, że wydatki 

związane z opracowaniem dokumentacji na realizację przedmiotowych ścieżek w kwocie 

270.000,00 zł zostaną przeniesione na 2018 r., jednakże kwota związana z samą realizacją 

budowy została ujęta w zadaniach inwestycyjnych w dziale 60095 „Budowa infrastruktury 

pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego  
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w Gminie Lewin Brzeski”, która wyniesie 667.050,00 zł (są to środki własne budżetu gminy). 

Pozostałe środki zewnętrzne zostaną ujęte dopiero po podpisaniu odpowiednich umów.  

P. J. Pilarczyk podkreślił, iż jak dobrze pamięta to na wykonanie dokumentacji przeznaczona 

była kwota w wysokości 500.000,00 zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że część kwoty została 

uregulowana już wcześniej w 2016 r., obecnie do zapłaty pozostało 270.000,00 zł, które 

zostanie ujęte w budżecie gminy na 2018 r. Następnie radny z Brynicy podjął temat 

przebudowy centrum miejscowości Brynica, gdzie w 2016 r. zaplanowano na ten cel 

1.000.000,00 zł, w 2017 r. ujęta była w budżecie kwota 500.000,00 zł. W bieżącym roku część 

tej kwoty przeznaczono na realizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 461 w Dąbrówce 

Łubniańskiej. W związku z powyższym mieszkańców Brynicy nurtuje pytanie czy projekt ten 

zostanie zrealizowany? Mieszkańcy wnioskowali, aby projekt ten znalazł się  

w przyszłorocznym budżecie gminy, co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie. 

Otrzymano jedynie zapewnienie Wójta i Skarbnik Gminy, że jeżeli zostanie uruchomiony nabór 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wówczas po złożeniu wniosku na tego typu 

zadania zostanie uruchomione finansowanie. Słowa Skarbnik Gminy, które zostały 

powiedziane na posiedzeniu Komisji Stałych mówiące o tym, że kwestia ta nie może zostać 

ujęta w budżecie gminy na 2018 rok przed podpisaniem umowy o dofinansowanie  

nie przekonują radnego z Brynicy, gdyż od tylu lat planuje się środki na ten cel. W związku  

z powyższym poprosił, aby w protokole z sesji ujęto zapis, w którym Wójt Gminy zobowiązuje 

się zarezerwować odpowiednie kwoty w momencie pojawienia się możliwości składania 

wniosków o dofinansowanie z PROW. Dodał, iż z upoważnienia Rady Sołeckiej, która odbyła 

posiedzenie w dniu 27 września br. wystąpił z wnioskiem o wykonanie niektórych zadań  

w roku 2018 związanych z problemami zgłaszającymi przez mieszkańców Brynicy tj.: 

• wnioskowano o wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo – rowerowej z Brynicy do 

Łubnian (argumentacja niejednokrotnie została przytaczana), 

• wykonanie dokumentacji projektowej na realizację parkingu przy ul. Powstańców Śl. 

(część realizacji etapowo z utwardzeniem gruntu byłaby prowadzona w ramach 

środków sołeckich), 

• wnioskowano o ustawienie lampy na skrzyżowaniu ulicy Łubniańskiej i Opolskiej, 

które zostało już zrealizowane, 

• ponadto wnioskowano o usytuowanie dwóch punktów oświetleniowych przy terenie, 

gdzie znajduje się siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej. 

• remont nawierzchni ulicy Młyńskiej, Stawowej i Krzywej. 
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Podkreślił, iż na Komisjach nie zadeklarowano, iż tego typu inwestycje zostaną wykonane  

w przyszłym roku. Ważną kwestią jest wykonanie dokumentacji projektowych, które 

szczególnie pokazuje nam zaistniała sytuacja z dokumentacją ścieżek pieszo – rowerowych, 

gdzie jej brak blokuje dalsze działania inwestycyjne. W związku z powyższym p. J. Pilarczyk 

zapytał o stanowisko Wójta Gminy do w/w wniosków. Następnie głos zabrała p. A. Patelska 

pytając czy faktycznie sfinalizowana zostanie inwestycja związana z siecią kanalizacyjną  

w miejscowości Luboszyce oraz pytając o to czy w kwocie przewidywanej na wykonanie 

oświetlenia ulicznego przewidziano także ulice Luboszyc, które wcześniej były zgłaszane? 

Głos zabrała p. M. Waleska informując, iż ze środków sołeckich Dąbrówka Łubniańska  

na oświetlenie placu rekreacyjnego, gdzie znajduje się siłownia zewnętrzna przekazano 

5.000,00 zł. W odpowiedzi na wszystkie pytania głos zabrał Wójt Gminy, informując,  

że w kwestii realizacji centrum miejscowości Brynica, jeżeli uruchomiony zostanie nabór  

ze środków PROW, wówczas gmina będzie aplikować po te środki, jeżeli wniosek zostanie 

pozytywnie rozpatrzony, wtedy też w budżecie będą musiały zostać zabezpieczone 

odpowiednie środki (za zgodą Rady Gminy). W kwestii realizacji projektu dokumentacji  

na ścieżkę łączącą Brynicę z Łubnianami, to stanowi to duże koszty i w pierwszej kolejności 

należy zakończyć rozpoczęte zadania, po ich zakończeniu będzie można zastanowić się  

o tworzeniu danej dokumentacji. Dodał, iż oświetlenie w gminie Łubniany będzie uzupełniane 

na bieżąco, gdyż wnioski cały czas spływają. P. A. Patelska podkreśliła, że w temacie 

oświetlenia chodzi głównie o najbardziej newralgiczne miejsca tj. ul. Krzywa, Pogodna  

oraz osiedle Kwiatów w miejscowości Luboszyce (stosowne pismo zostanie jeszcze złożone). 

P. J. Krzyścin zabrał głos odnośnie kwoty, którą zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie 

na realizację inicjatyw lokalnych. W poprzednich latach wnioskował, aby środki na ten fundusz 

zostały zwiększone. Podkreślił, iż praktycznie na wstępie w przedstawianym budżecie zostało 

już 40.000,00 zł wydatkowane na budowę infrastruktury wokół boiska LZS w Luboszycach. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota ta jest odrębnie zaplanowana, w budżecie gminy  

na realizację zadania w ramach inicjatywy. Ponadto jak co roku na zadanie z tej puli w ramach 

rezerwy zostaje 50.000,00 zł do dyspozycji. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt 

uchwały oraz przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 11 głosami „za” przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” podjęto Uchwałę Nr XXXIII/230/17 (Zał. Nr 11). 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku 2017” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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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. Dodała, 

że 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  

w Masowie. Z obawy na uszkodzenia nowo wybudowanej drogi – prace przebudowy muszą 

zostać przesunięte na rok 2018. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji Stałych  

na posiedzeniu w dniu 12 grudnia br. Stanowisko powyższych Komisji przedstawili  

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

do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 15 głosami „za” podjęta została Uchwała Nr 

XXXIII/231/17 (Zał. Nr 12). 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest 

organem prowadzącym na rok 2018” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych,  

iż finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało  

przez ustawodawcę określone w rozdziale 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela. P. Bort dodała, że organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten 

cel w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. Szczegółowe zasady podziału środków oraz kompetencje organu 

prowadzącego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 

prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Przedstawiono także 

proponowane specjalności, które zostaną dofinansowane. P. B. Bort dodała, iż proponuje się 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych  

do wysokości 60% ponoszonych przez nauczycieli opłat, jednak nie więcej niż 1000,00 zł  

na semestr. Ponadto proponuje się dofinansowanie drobnych form doskonalenia jak: kursy, 
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warsztaty przedmiotowe czy metodyczne w 100% kosztów proporcjonalnie do posiadanych 

środków. P. Bort podkreśliła także, że projekt ten został uzgodniony ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Zarządem Oddziału ZNP w Łubnianach oraz Komisją 

Zakładową MOZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Opolu. Przedmiotowa kwestia była tematem 

obrad Komisji Oświatowej w dniu 5 grudnia 2017 r. Stanowisko członków tej Komisji 

przedstawił jej Przewodniczący, p. N Dreier. P. M. Zapisek zapytał jak finansowo wygląda 

udział gminy w tym zakresie i czy środków tych wystarcza? P. B. Bort odpowiedziała, że jest 

to 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Każdego roku 

środki na ten cel jeszcze pozostają. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 15 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXXIII/232/17 (Zał. Nr 13). 

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

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Łubniany na 2018 rok” zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu  

i usług informując zebranych, iż powyższy Program zawiera zadania własne gminy,  

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny. 

Realizując poszczególne zadania obu Programów zawartych w jednym gmina może powierzyć 

ich wykonanie organizacjom pozarządowym pod warunkiem, że w statucie tej organizacji 

znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką 

alkoholową i narkotykową wykonuje się w szczególności przez tworzenie warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się  

od spożywania alkoholu i narkotyków. Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę 

dlatego, że problemy związane z alkoholem i środkami odurzającymi należą do tej grupy 

problemów społecznych, które przybierają duże rozmiary i powodują szkody ekonomiczne, jak 

i społeczne. W związku z powyższym celem działań podejmowanych przez gminę jest 

zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko 

w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem i narkotykami 

narażony jest każdy mieszkaniec gminy (z posiedzenia wyszła p. E. Kozik – Mikołaszek – jest 

14 radnych). P. B. Pardej przytoczyła wydatki poniesione w tej kwestii w roku 2017.  

P. N. Dreier, Przewodniczący Komisji Oświatowej przedstawił wynik głosowania członków 

Komisji Oświatowej w dniu 5 grudnia 2017 r. P. M. Zapisek zwrócił uwagę, że należy bardziej 

się zainteresować problemami związanymi z przedstawianym Programem. Wójt Gminy 
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odpowiedział, iż w gminie Łubniany nie odnotowuje się dużego problemu związanego  

z alkoholem bądź narkotykami. P. B. Pardej dodała, iż w przedmiotowej uchwale 

przedstawiona zostaje także analiza lat wcześniejszych, gdzie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łubnianach oraz Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim przedstawiają poziom 

zagrożeń zaistniałych w ramach powyższego Programu w gminie Łubniany. Wobec braku 

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

jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIII/234/17 (Zał. Nr 13). 

Ad 11) W tym punkcie głos zabrała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy przedstawiając zebranym 

podziękowanie dla Gminy Łubniany za udzieloną pomoc w usuwaniu skutków silnych wiatrów 

i nawałnic z 7 lipca 2017 roku przekazane przez Wójta Gminy Cisek oraz Przewodniczącego 

Rady Gminy Cisek (Zał. Nr 14). Ponadto Sekretarz przedstawiła także pismo Wicemarszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, p. S. Tyszki z dnia 4 grudnia 2017 r. (Zał. Nr 15). Dodała, iż 

przewidywane terminy kolejnych posiedzeń Rady Gminy Łubniany obejmujące I kwartał 2018 

r. zostaną przekazane radnym pocztą e-mail. 

 

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

obrady o godzinie 15.55. 

 

 

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 Stałych w dniu 12 grudnia 2017 r., 

Nr 5 – Uchwała Nr XXXIII/228/17, 

Nr 6 - Uchwała Nr 474/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,  
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Nr 7 - Uchwała Nr 475/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  

w projekcie uchwały budżetowej, 

Nr 8 - Uchwała Nr 476/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej, 

 Nr 9 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 5 grudnia 2017 r., 

Nr 10 – Uchwała Nr XXXIII/229/17, 

Nr 11 – Uchwała Nr XXXIII/230/17, 

Nr 12 – Uchwała Nr XXXIII/231/17, 

Nr 13 – Uchwała Nr XXXIII/232/17, 

Nr 13 – Uchwała Nr XXXIII/233/17, 

Nr 14 – Podziękowanie gminy Cisek dla gminy Łubniany, 

Nr 15 – Pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2017 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

 

 


