Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 23 stycznia 2018 r. w sali narad Urzędu
Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 13.35 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
p. E. Fila. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji uczestniczyło
2 członków na statutowy skład 3. Komisja uzyskała quorum do podejmowania opinii
i wniosków. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2),
w którym zaproponował dodanie kolejnego punktu w brzmieniu: „Skarga na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego” i ujęcie tej kwestii w punkcie nr 2, tym samym punkt
„Sprawy bieżące” uległ przesunięciu. Zmieniony porządek obrad liczący 3 punkty poddano
pod głosowanie, w wyniku którego 2 głosami „za” został przyjęty. Z ramienia Urzędu Gminy
w posiedzeniu uczestniczyli: p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. M. Wyzdak – Kołodziej –
Inspektor ds. organizacyjnych oraz p. T. Jonek – Inspektor ds. zamówień publicznych.
Ad 1) W tym punkcie p. E. Fila zaproponował, aby plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
przedstawiał się podobnie jak w zeszłym roku tj.:
I półrocze:
1. Analiza sprawozdawcza z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2. Sprawy bieżące.
II półrocze:
1. Propozycje do budżetu gminy na 2019 r.
2. Kontrola problemowa w jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany.
3. Sprawy bieżące.
P. E. Fila poprosił o dodatkowe propozycje. Głos zabrał p. J. Pilarczyk stwierdzając, iż wiele
dyskusji prowadzi się w temacie realizacji dokumentacji ścieżek pieszo – rowerowych
w gminie Łubniany, dlatego też należałoby także zbadać kwestię przetargu związanego z tym
zadaniem. Dodał, iż kwestię tą można by przeanalizować jeszcze w pierwszym półroczu. (Na
posiedzenie przybył p. R. Buchta – jest obecnych 3 członków Komisji Rewizyjnej).
P. J. Pilarczyk zapytał także, czy wyniki przeprowadzanej obecnie kontroli Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Urzędzie Gminy Łubniany będą także przekazane Komisji Rewizyjnej?
P. J. Nalepka odpowiedziała, że są to dokumenty jawne i każdy ma prawo się z nimi zapoznać.
Następnie p. E. Fila przedstawił ostateczny plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.:
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I półrocze:
1. Analiza sprawozdawcza z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2. Analiza

procedury

przetargowej

dotyczącej

realizacji

projektu

związanego

z wykonaniem ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Łubniany.
3. Sprawy bieżące.
II półrocze:
1. Propozycje do budżetu gminy na 2019 r.
2. Kontrola problemowa w jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany.
3. Sprawy bieżące.
Przedmiotowy plan pracy został poddany pod głosowanie, w wyniku którego 3 głosami „za”
został przyjęty, tym samym członkowie Komisji Rewizyjnej wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego”
(Zał. Nr 3) zreferował 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 materiale przedstawionym
zebranym. P. J. Pilarczyk stwierdził, iż w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda wskazuje,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa jest niezgodny ze studium,
gdyż w studium działka ta została ujęta jako działka rolna, a w planie zagospodarowania
przestrzennego ujęto tą działkę pod zabudowę mieszkaniową. P. T. Jonek odpowiedział, że
studium jest dokumentem ogólnym, który wskazuje kierunki rozwoju. Ponadto dodał, iż są
także orzeczenia, w których wskazuje się, że nie jest konieczna tak dokładna zgodność studium
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z planem. Działka ta przeznaczona została już w roku 1998 pod zabudowę mieszkaniową, gdzie
także uzyskane już było pozwolenie na budowę. W późniejszych sporządzanych planach
zagospodarowania przestrzennego niestety kwestia ta omyłkowo została ujęta jako działka
rolna. Dlatego należałoby przywrócić status tej działki z 1998 r. Wobec braku dalszych pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” poparła
przedmiotową propozycję. W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 3) W tym punkcie nie zabrano głosu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o
godzinie 13.50 zakończył obrady.
Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Materiał roboczy dotyczący skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.

Ewald Fila, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej……………………………………………….
Jerzy Pilarczyk, członek Komisji Rewizyjnej……………………………………………………
Ryszard Buchta, członek Komisji Rewizyjnej…………………………………………………...
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