Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – Gospodarczej
oraz Komisji Samorządowej, odbytego dnia 23 stycznia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Łubniany.
Obrady o godzinie 14.05 otworzył Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej, p. E. Fila. Zgodnie
z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło
4 członków na statutowy skład 5 (nieobecny był p. R. Blaszczyk), w posiedzeniu Komisji Rolno –
Gospodarczej uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5, zaś w posiedzeniu Komisji Samorządowej
uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. R. Blaszczyk oraz p. B. Drąg).
W związku z powyższym ww. Komisje uzyskały quorum do podejmowania wniosków i opinii.
Następnie przedstawiono porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponowano ujęcie dodatkowych
punktów obrad w brzmieniu:
•

skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego (ujęto w punkcie nr 2)

•

porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic
aglomeracji Opole (ujęto w punkcie nr 4),

•

proponowana zmiana Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009
r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za
warunki

pracy

oraz

szczegółowy

sposób

obliczania

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie
Łubniany (ujęto w punkcie nr 8).
W związku z powyższym punkty 2 i 6 przekazanego wcześniej porządku obrad uległy przesunięciu
do pkt. 3 i 9, w wyniku czego porządek obrad liczył 9 punktów. Następnie Przewodniczący Komisji
Rolno – Gospodarczej przytoczył nowy porządek obrad, który poddano pod głosowanie, w wyniku
którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno –
Finansowa również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj.
3 głosami „za” przyjęły zmieniony porządek obrad. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu
uczestniczyli: p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J.
Nalepka – Sekretarz Gminy, p. K. Urbanek – Zastępca Wójta oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor
ds. organizacyjnych.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice” (Zał. Nr 3) zreferował
p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych informując zebranych, iż wnioskodawcą opracowania
miejscowego planu jest przedsiębiorca oferujący usługi transportowe. Wnioskodawca wystąpił
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z wnioskiem o zmianę przeznaczenia działek nr 191/32, 194/34, 101/35, 154/27 oraz 155/27 położonych
w miejscowości Kolanowice stanowiących obecnie tereny rolne, na tereny eksploatacji
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kolanowice”. Przedmiotowe złoże zostało
udokumentowane i zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego. Koszty sporządzenia
przedmiotowego projektu poniesie przedsiębiorca. P. T. Jonek dodał, iż przedmiotowy wniosek jest
zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany,
gdzie w zapisach dotyczących terenów przewidziano w uzupełniającym i dopuszczalnym
zagospodarowaniu – eksploatację surowców mineralnych na potrzeby lokalne, w przypadku
udokumentowania złoża. P. W. Brisch zapytał jak zostanie rozwiązana kwestia dojazdu do złoża?
Czy transport ten będzie się odbywał poprzez drogi gminne? P. K. Urbanek odpowiedział, iż na drogach
gminnych dokładnie na ul. Szkolnej i ul. Piaskowej wprowadzone jest ograniczenie tonażu.
(Na posiedzenie przybyła p. B. Drąg – w Komisji Samorządowej uczestniczy 4 członków na statutowy
skład 5). Radni zapytali, czy można byłoby to złoże nanieść do miejscowego planu w momencie,
gdy będzie on realizowany w późniejszym terminie dla całej miejscowości? P. T. Jonek odpowiedział,
iż jeżeli do 6 miesięcy Urząd nie podejmie odpowiedniej procedury, wówczas Wojewoda będzie mógł
nanieść na nasze mapy dane złożę, obciążając kosztami gminę za to działanie planistyczne.
P. J. Pilarczyk zapytał jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać koncesję na wydobycie
złóż kruszywa naturalnego oraz kto udziela tej koncesji? P. T. Jonek odpowiedział, iż warunkiem
otrzymania

przedmiotowej

koncesji,

jest

naniesienie

danego

złoża

na

miejscowy

plan

zagospodarowania, a koncesji tej udziela Starostwo Powiatowe. P. J. Pilarczyk zapytał o stanowisko
Wójta Gminy w tym temacie? P. K. Urbanek odpowiedział, iż jest to obowiązek, który musi wypełnić
gmina. P. J. Krzyścin zapytał czy dana kwestia była omawiana z Radą Sołecką? Pracownik
merytoryczny odpowiedział, iż konsultacje te nie miały miejsca. Głos zabrał p. E. Fila stwierdzając,
iż konsultacje te są zbyteczne, jeżeli jest obowiązkiem gminy naniesienie danego złoża do miejscowego
planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Kolanowice. P. J. Krzyścin zapytał czy można by

przesunąć tą kwestię planistyczną do momentu realizacji planu zagospodarowania przestrzennego
dla całej miejscowości Kolanowice. Zapytał także czy jakikolwiek miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego został już podjęty dla tej miejscowości. Odpowiedzi udzielił p. T. Jonek informując,
iż taki plan został podjęty w 1996 roku. P. W. Kalina zapytał czy grunty, o których przekształcenie
wnioskuje przedsiębiorca są jego własnością? P. T. Jonek odpowiedział, iż tak grunty te stanowią jego
własność. P. J. Krzyścin zapytał o ewentualną kolejność realizacji planów zagospodarowania
przestrzennego dla konkretnych miejscowości w gminie Łubniany. P. T. Jonek odpowiedział, iż obecnie
będzie realizowany plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łubniany. Wobec braku
dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarczej
jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” oraz Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się
za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
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stosownej uchwały. Głos zabrał ponownie p. T. Jonek informując, iż na kolejnej sesji Rady Gminy
przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany w kwestii
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany, gdzie
załącznik graficzny wymaga wprowadzenia korekty z uwagi na to, że zaznaczone granice miejscowości
Łubniany nie pokrywają się z granicami administracyjnymi wsi Łubniany.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego” (Zał. Nr 4)
zreferował także p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych, informując zebranych, iż w dniu
27 listopada 2017 r. Rada Gminy Łubniany podjęła Uchwałę Nr XXXII/222/17 w sprawie zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa. Powyższa uchwała została
doręczona Wojewodzie Opolskiemu celem zbadania jej zgodności z przepisami prawnymi. Organ
nadzoru rozstrzygnięciem nr IN.I.743.111.2017.AD z dnia 29 grudnia 2017 r. orzekł o nieważności
w całości przedmiotowej uchwały. Wójt Gminy Łubniany nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez
Wojewodę Opolskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym, dlatego też zgodnie z prawem istnieje możliwość
zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia. Do złożenia skargi uprawniona została Rada Gminy w drodze uchwały
udzielając pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Łubniany przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, Wójtowi Gminy
Łubniany, co jest zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały przedstawionym zebranym.
P. J. Pilarczyk stwierdził, iż jednym z zarzutów stawianym przez Wojewodę Opolskiego jest
niezgodność planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Łubniany, co jak stwierdził radny jest znacznym uchybieniem. W odpowiedzi p. T. Jonek wyjaśnił,
że są orzecznictwa, w których przedstawia się, iż brak ujęcia danej kwestii w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi, a zawarcie jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nie stanowi naruszenia prawa.. W związku z powyższym w kwestii
tej swoje stanowisko powinien przedstawić Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Wobec braku
dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza
jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa również jednogłośnie tj. 4 głosami
„za” oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną
propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego w Luboszycach
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków” (Zał. Nr 5) zreferował p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując zebranych, iż każdego
roku w uchwale budżetowej rezerwowana jest określona kwota z przeznaczeniem na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w gminie Łubniany. Udzielenie
dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w terminie do 30 września roku
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poprzedzającego rok przyznania dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii
p.w. św. Antoniego w Luboszycach wpłynął do Wójta Gminy Łubniany w dniu 29 września 2017 r.
W związku z powyższym proponuje się przyznanie dotacji w kwocie 50.000,00 zł dla ww. Parafii
na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem schodów wejściowych kościoła
oraz montażem systemu wykrywania pożaru. Dodał, iż kościół ten został wpisany do rejestru zabytków
z dniem 12 lutego 2015 r. P. J. Pilarczyk zapytał o ewentualne inne źródła finansowania inwestycji?
Skarbnik Gminy dopowiedziała, że kwestia ta leży w gestii parafian. Wobec braku dalszych pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj.
5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa również jednogłośnie tj. 4 głosami „za”
oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparły przedmiotową propozycję.
W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) Zagadnienie obejmujące „Porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru
i granic aglomeracji Opole” (Zał. Nr 6) zreferował także p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, informując
zebranych, iż w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
w dniu 24 czerwca 2005 r., na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego została wyznaczona
aglomeracja Opole w skład której wchodzą następujące gminy: Dąbrowa, Chrząstowice, Łubniany,
Komprachcice, Prószków, Opole oraz Tarnów Opolski. Gmina Opole pełni w ww. aglomeracji funkcję
wiodącą z uwagi na to, że charakteryzuje się największą równoważną liczbą mieszkańców (RLM).
Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Prezydent Miasta
ma obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian
równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmiany
obszaru i granic aglomeracji. Jak wiadomo granice miasta Opole zostały powiększone o znaczne tereny,
co wynika także z analizy rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych w zakresie obszaru jak i w zakresie zrównoważonej liczby mieszkańców.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 Prawa wodnego, w celu przeprowadzenia procedury zmiany obszaru i granic
aglomeracji Opole, gminy tworzące aglomerację winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu.
Podstawą do zawarcia porozumienia międzygminnego będą uchwały podjęte przez Rady Gminy
wchodzących w skład danej aglomeracji. P. K. Urbanek dodał, iż w przedstawionym materiale ujęto
zapis, iż gmina Łubniany jako uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować
w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. Przedmiotowy udział w kosztach zostanie
określony na podstawie udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Łubniany
w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Opole. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”,
Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa
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również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku
z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany”
(Zał. Nr 7) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż zmiana nastąpi
w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2025, w związku z proponowaną
zmianą budżetu gminy na 2018 r. Wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej z budżetem gminy na 2018 r. Dodała, iż nie dokonano zmian w Załączniku nr 2
Przedsięwzięcia w latach 2018-2021. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno –
Finansowa także jednogłośnie 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 4
głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje
wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.” (Zał. Nr 8)
zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż w dochodach budżetowych
bieżących planuje się dokonanie zmniejszeń na kwotę 701.227,20 zł w następujących działach:
1) dział 801 rozdział 80104 § 2007 – dotacja na Projekt „Przedszkola na wymiar” – 109.538,40
zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
2) dział 852 rozdział 85295 § 2007 – dotacja na projekty: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, oraz Bliżej rodziny - 537.805,60 zł (zmiana klasyfikacji
budżetowej);
3) dział 852 rozdział 85295 § 2009 - dotacja na projekty: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, oraz Bliżej rodziny - 53.883,20 zł (zmiana klasyfikacji
budżetowej).
Z kolei zwiększeń na kwotę 701.227,20 zł proponuje się dokonać w działach:
1) dział 801 rozdział 80104 § 2057 – dotacja na Projekt „Przedszkola na wymiar” – 109.538,40
zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
2) dział 852 rozdział 85295 § 2057 – dotacja na projekty: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, oraz Bliżej rodziny - 537.805,60 zł (zmiana klasyfikacji
budżetowej);
3) dział 852 rozdział 85295 § 2059 - dotacja na projekty: Stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia osób niesamodzielnych, oraz Bliżej rodziny - 53.883,20 zł (zmiana klasyfikacji
budżetowej).
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W kwestii dochodów majątkowych proponuje się dokonanie zmniejszenia w kwocie 2.053.583,00 zł
w dziale 900 rozdział 90001 § 6207 w kwestii dotacji na kanalizację w miejscowości Luboszyce i stację
uzdatniania wody w Kobylnie w kwocie 1.999.870,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz w dziale
926 rozdział 92695 § 6207 odnośnie dotacji na plac rekreacyjny w Łubnianach w kwocie 53.713,00 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej). Ponadto zwiększenia na kwotę 3.413.509,57 zł proponuje się dokonać
w działach:
1) dział 600 rozdział 60016 § 6330 – dotacja z budżetu Wojewody na zadanie: Budowa drogi
gminnej, ul. Dębowej w Kolanowicach – 462.560,00 zł;
2) dział 900 rozdział 90001 § 6257 – dotacja na Kanalizację Luboszyce i stację uzdatniania wody
w Kobylnie – 1.999.870,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
3) dział 900 rozdział 90002 § 6257 – dotacja na budowę PSZOK w Masowie - 897.366,57 zł;
4) dział 926 rozdział 92695 § 6257 – dotacja na plac rekreacyjny w Łubnianach – 53.713,00 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej).
Skarbnik Gminy dodała, iż zmiany planuje się dokonać także w kwestii przychodów budżetowych
dotyczących zwiększenia w kwocie 811.613,43 zł odnośnie wolnych środków (§ 950). Z kolei
w wydatkach budżetowych majątkowych proponuje się dokonać zmniejszeń w kwocie 8.305,00 zł
w dziale 700 rozdział 70005 w związku z zadaniem - zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany.
Ponadto zwiększenia proponuje się dokonać w kwocie 2.179.845,00 zł w następujących działach:
1) dział 600 rozdział 60016 – Zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach –
952.260,00 zł, z tego 489.700,00 zł (wkład własny gminy – zadanie będzie realizowane
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
(tzw. dawne Schetynówki), kwota 462.560,00 zł – środki dotacji;
2) dział 700 rozdział 70005 – zadanie: Zakup działki nr 745/36 Brynica - 8.305,00 zł (działka ta
planowana była do zakupu w 2017 r. zakup nastąpił w 2018 r. – zapłata w styczniu);
3) dział 900 rozdział 90002 – zadanie: Budowa PSZOK w Masowie – łączna kwota 1.202.000,00
zł, w tym: 889.500,00 zł – środki dofinansowania (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa
Opolskiego dokonano wyboru do dofinansowania projektów w ramach działania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO na lata 2014 – 2020 , w tym projektu Gminy
Łubniany - budowa PSZOK), kwota 312.500,00 zł – środki własne gminy (było środków
własnych – 157.500,00 zł);
4) dział 926 rozdział 92695 – zadanie: Budowa zaplecza socjalnego LZS Brynica w ramach
inicjatywy lokalnej – 17.280,00 zł (zaplanowane środki to wkład gminy w realizację zadania).
W związku z powyższymi propozycjami zmianie ulegną także następujące tabele stanowiące załączniki
do uchwały budżetowej na 2018 r.:
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1) tabela: Przychody i rozchody na 2018 r.;
2) tabela: Zadania inwestycyjne w 2018 r.
P. M. Zapisek zapytał o szczegóły dotyczące otrzymania dotacji na realizację PSZOK w Masowie.
P. K. Urbanek odpowiedział, iż w zeszłym roku w miesiącu maju złożony został stosowny wniosek
o uzyskanie dotacji. Decyzja odnośnie otrzymania tego dofinansowania wpłynęła w okolicach miesiąca
listopada. Dodał, iż wprowadzenie do budżetu gminy kwoty dotacji może nastąpić dopiero
po podpisaniu stosownej umowy z Marszałkiem. Natomiast w kwestii budowy ulicy Dębowej
w Kolanowicach, zgodnie z zapisami tego programu lista zatwierdzona przez Ministra i potwierdzona
przez Wojewodę Opolskiego jest podstawą wprowadzenia tej kwestii do uchwały budżetowej.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno –
Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie
tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się
za przedłożoną propozycją. Wobec powyższego ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji” (Zał. Nr 9) zreferowała p. B. Cebula –
Skarbnik Gminy podkreślając, iż przedmiotowy projekt przedstawia się w związku ze zmianą przepisów
na podstawie, których organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego upoważnione są
do ustalania w drodze uchwały trybu i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
jak również zmianą przepisów dotyczących naliczania dotacji dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego. Dopowiedziała, iż według ustawy przedszkola niepubliczne otrzymają
75%

podstawowej

kwoty

dotacji,

dla

przedszkoli

publicznych

100%

dotacji,

a dla punktów przedszkolnych 40%. W uzasadnionych przypadkach można na pewien okres zwiększyć
daną dotację. Z przedmiotowej uchwały wykreślono kwestie obejmujące przyznanie dotacji
dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, gdyż zostało to zapisane w ustawie.
P. E. Fila stwierdził, iż obecnie niepubliczne przedszkola z terenu gminy Łubniany dofinansowywane
są zgodnie z ustawą. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa
także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 4 głosami
„za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Proponowanej zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany
z dnia 23 marca 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
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warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nagród
nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany” (Zał. Nr 10) zreferowała
p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. został uchylony
przepis Karty Nauczyciela przyznający prawo do dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Zmiany
wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. W związku
z powyższym uchyla się rozdział 7 w brzmieniu „Dodatek mieszkaniowy” w Uchwale Nr XXIII/121/09
Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 5 głosami „za”, Komisja
Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również
jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparły przedmiotową propozycję. W związku z powyższym członkowie
ww. Komisji wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 9) W tym punkcie p. J. Pilarczyk zapytał o postępy prac związanych z realizacją dokumentacji
na budowę ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany. P. K. Urbanek odpowiedział, iż uzyskano
niezbędne pozwolenia wodno – prawne. Złożone zostały wnioski o uzyskanie decyzji ZRID. Wszczęte
zostało już jedno postępowanie na drogę w miejscowości Brynica. Ponadto w najbliższym czasie
wszczęte zostaną postępowania w kwestii drogi wojewódzkiej w miejscowości Brynica oraz drogi
powiatowej w miejscowości Kępa. P. W. Kalina zapytał jak zostanie wykonane odwodnienie
w miejscowości Biadacz. P. K. Urbanek odpowiedział, iż zostaną wykonane studnie chłonne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej, p. E. Fila
o godzinie 15.10 zakończył obrady.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności;
Nr 2 – Porządek obrad;
Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice;
Nr 4 – Materiały robocze dotyczący skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego;
Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego
w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków;
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Nr 6 – Materiały robocze dotyczące porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru
i granic aglomeracji Opole;
Nr 7 – Materiały robocze dotyczące propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany;
Nr 8 – Materiały robocze dotyczące propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2018;
Nr 9 – Projekt uchwały dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji;
Nr 10 – Projekt uchwały dotyczący proponowanej zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy
Łubniany z dnia 23 marca 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.

Przewodniczący
Komisji Rolno – Gospodarczej

Przewodniczący
Komisji Organizacyjno – Finansowej

Ewald Fila

Ryszard Buchta

Przewodniczący
Komisji Samorządowej

Waldemar Kalina
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