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Protokół 

z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – 

Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej, odbytego dnia 21 marca 2018 r. w sali narad 

Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.05 otworzył Przewodniczący Komisji 

Organizacyjno – Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1)  

w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy 

skład 5 (Nieobecny był p. R. Blaszczyk oraz p. J. Krzyścin.), w posiedzeniu Komisji Rolno – 

gospodarczej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Nieobecny był p. W. Kalina.),  

zaś w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 

(Nieobecni byli: p. R. Blaszczyk oraz p. W. Kalina.). 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 w brzmieniu: 

• Zaopiniowanie połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady 

Powiatu Opolskiego. 

• Zmiana Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zmieniony porządek obrad przedstawiał się następująco:  

1. Fundusz sołecki na 2019 r.  

2. Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 

Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018. 

3. Propozycja zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. 

4. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 

5. Zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację kanalizacji  

w miejscowości Luboszyce. 

6. Zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację kanalizacji  

w miejscowości Brynica.  

7. Zmiana uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Łubniany. 
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8. Zmiana Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.  

9. Podział Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Podział Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Zaopiniowanie połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady 

Powiatu Opolskiego.  

12. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. 

13. Szczegółowy sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. 

14. Sprawy bieżące. 

Powyższy porządek obrad poddano pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Organizacyjno 

– Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie 

tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przyjęły 

zmieniony porządek obrad. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy 

– Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy,  

p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych, p. J. Górka – Inspektor ds. obrony 

cywilnej, p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, S. Kansy – 

Inspektor ds. melioracji. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi z gminy Łubniany. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Funduszu sołeckiego na 2019 r.” (Zał. Nr 3) zreferowała p. B. 

Cebula – Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym wyliczenia przygotowane  

do zobrazowania powyższej kwestii. Następnie dodała, że do 31 marca Rada Gminy podejmuje 

uchwałę, czy wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego czy też nie wyraża zgody 

na jego wyodrębnienie w myśl ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Głos w 

przedmiotowej sprawie zabrał p. J. Pilarczyk pytając o stanowisko Wójta Gminy w tej kwestii. 

W związku z powyższym p. K. Baldy odpowiedział, iż kwestia ta pozostaje w gestii Rady 

Gminy. Dodał, iż jeżeli nie zostanie podjęta uchwała o funduszu sołeckim w myśl ustawy, 

wówczas przekazane zostaną środki w wysokości 27 zł na mieszkańca, jeżeli byłby fundusz 

sołecki uchwalony to duże sołectwa otrzymają 35.885,50 zł oraz 25 zł na mieszkańca w formie 

uzupełnienia. (Na posiedzenie przybył p. R. Blaszczyk, tym samym w posiedzeniu Komisji 

Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Samorządowej uczestniczy 4 członków). P. M. 

Zapisek zapytał o różnicę w środkach jakie gmina by otrzymała przy przyjęciu funduszu 
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sołeckiego w myśl ustawy. P. B. Cebula odpowiedziała, że jeżeli fundusz nie zostałby podjęty, 

wtedy sołectwa otrzymają 259.821,00 zł, a po podjęciu funduszu w myśl ustawy otrzymają 

307.465,20 zł. P. M. Zapisek podsumował, iż od tylu lat nie podejmując się funduszu tracimy 

dodatkowe środki. P. J. Pilarczyk stwierdził, iż istotą funduszu sołeckiego jest zaangażowanie 

szerszej grupy mieszkańców do decydowania o tym co dzieje się w danej miejscowości, aniżeli 

tylko Rady Sołeckiej. Aktywność ludzi w naszych miejscowościach maleje. Jeżeli sołtys ma 

autorytet w swojej miejscowości, współpracuje z mieszkańcami to jego propozycja zawsze 

będzie poparta przez mieszkańców. Ponadto są dodatkowe środki do wzięcia, co jest kolejnym 

ważnym argumentem przemawiającym za podjęcie funduszu sołeckiego w ramach ustawy. P. 

B. Cebula poinformowała, że pracownicy Referatu Finansowego wspomogą sołtysów przy 

realizacji funduszu sołeckiego w myśl ustawy. P. M. Zapisek zwrócił się do Wójta Gminy 

podkreślając, iż w gestii Wójta powinno leżeć przekonanie sołtysów do aprobaty funduszu 

sołeckiego na zasadach określonych w ustawie. P. M. Waleska – Sołtys wsi Dąbrówka 

Łubniańska stwierdziła, iż reprezentuje małe sołectwo i uważa, że dotychczasowy fundusz 

dobrze się sprawdzał, dlatego warto pozostać przy starych zasadach. Zasięgnęła także opinii 

sołtysa z innej gminy, gdzie uchwalony został fundusz w myśl ustawy, który nie jest 

zadowolony z tego faktu, ponieważ fundusz musi zostać bardzo szczegółowo rozliczany, przy 

każdej zmianie zadań należy organizować zebrania wiejskie, a wiadomym faktem jest, że nie 

zawsze wydatki idą zgodnie z planem, gdyż pojawiają się awaryjne sytuacje, gdzie zmiana ich 

wydatkowania jest konieczna, wówczas za każdym razem konieczne jest zwoływanie zebrania 

wiejskiego. P. R. Buchta dodał, iż w innych gminach sołtysom zależało na podjęciu funduszu, 

gdyż nie funkcjonował tam fundusz, a w gminie Łubniany na innych zasadach funkcjonuje już 

od lat. P. J. Pilarczyk przedstawił wyliczenia różnic w kwotach poszczególnych funduszy 

każdego sołectwa. Głos zabrała p. B. Drąg informując, iż reprezentuje sołectwa najmniejsze, 

których sołtysi są za podjęciem funduszu w rozumieniu ustawy, dlatego też będzie głosować 

za jego podjęciem. P. J. Michałowska podkreśliła, iż przy obecnym funduszu istnieje 

możliwość przesuwania środków, co jest bardzo istotne, gdyż nie zawsze wszystkie sytuacje 

można przewidzieć. P. J. Michałowska oraz p. K. Pietrek przedstawili obraz zebrań wiejskich 

w ich sołectwach. Podkreślili, że wykonują zadania według określonego harmonogramu i tego 

należy się trzymać. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 1 głosem „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymującym się”, Komisja Rolno – Gospodarcza 2 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 

oraz Komisja Samorządowa 1 głosem „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym 

się” nie opowiedziały się za przyjęciem funduszu sołeckiego w myśl ustawy. 
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Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi 

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018” (Zał.   

Nr 4) zreferował p. S. Kansy – Inspektor ds. melioracji informując zebranych,  

iż w przedstawionym programie wprowadza się jedynie zmianę odnośnie kwoty przeznaczonej 

na jego realizację, która wyniesie 23.000,00 zł. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie w stosunku 

do podjętego Programu w zeszłym roku. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem 

jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających  

na terenie gminy Łubniany. Treść projektu Programu została poddana konsultacjom 

społecznym. Ogłoszenie wraz z projektem Programu zostało upublicznione na stronie 

internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, a także 

zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łubniany. W określonym 

terminie nie złożono uwag w zakresie ogłoszonych konsultacji. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 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 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany” (Zał. Nr 5) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, informując zebranych,  

iż nastąpi zmiana w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia w latach 2018 – 2021” gdzie zmianie 

ulegną limity w 2018 r. na projekt pt. „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany”. Limity przedstawiać się będą 

następująco: jednostka GOPS limit: 519.960,14 zł, a Łubniański Ośrodek Kultury zgodnie  

z zawartą umową dotacji limit: 95.040,00 zł. Ponadto limity w wydatkach majątkowych  

na projekty unijne i pozostałe projekty będą się przedstawiać następująco: 

1) Budowa kanalizacji w Luboszycach wraz ze stacją uzdatniania wody w Kobylnie limit 

w 2018 r. wyniesie 2.630.380,20 zł; 

2) Budowa kanalizacji w Brynicy limit w 2018 r. 3.056.054,05 zł. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – 

Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie 

tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 4 głosami „za” 
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opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą  

do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

  

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.” (Zał. Nr 6) 

zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się dokonanie 

zmian w dochodach budżetowych bieżących, a dokładnie zmniejszeń w kwocie 447.933,00 zł 

w następujących działach: 

1) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – subwencja oświatowa -  425.933,00 zł, 

2) Dział 852 rozdział 85214 § 0970 – wpływy z różnych dochodów ( GOPS )  - 20.000,00 

zł, 

3) Dział 852 rozdział 85228 § 0970 – wpływy z różnych dochodów ( GOPS )  - 2.000,00 

zł. 

Ponadto zwiększenia łącznie wyniosą 34.267,25 zł: 

1) Dział 700 rozdział 7005 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -  200,00 zł, 

2) Dział 750 rozdział 75023 § 0940 – wpływy  z  rozliczeń z lat ubiegłych – 1.300,00 zł, 

3) Dział 750 rozdział 75095 § 0940 - – wpływy  z  rozliczeń z lat ubiegłych – 2.300,00 zł, 

4) Dział 756 rozdział 75615 § 0640 – koszty egzekucyjne – 100,00 zł, 

5) Dział 756 rozdział 75616 § 0640 - – koszty egzekucyjne –  2.000,00 zł, 

6) Dział 801 rozdział 80104 § 2910 – zwroty nienależnych dotacji – 3.767,25 zł 

(Przedszkole Biadacz za 2017 r.), 

7) Dział 852 rozdział 85214 § 0830 – wpływy z usług (GOPS) - 20.000,00 zł, 

8) Dział 852 rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług (GOPS) - 2.000,00 zł, 

9) Dział 855 rozdział 85502 § 2910 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego – 2.000,00 zł, 

10) Dział 926 rozdział 92605 § 0940 – wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 

zł, 

11) Dział 926 rozdział 92695 § 0940 - wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych –  100,00 

zł. 

P. B. Cebula dodała, iż proponuje się dokonanie zmian także w dochodach majątkowych w 

dziale 700 rozdział 70005 § 0770 w związku ze sprzedażą nieruchomości, gdzie zwiększenia 

wyniosą 246.200,00 zł. Również w przychodach budżetowych proponuje się dokonanie 

zwiększeń w kwocie 1.242.250,20 zł w związku z poniższymi pożyczkami 
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1) Pożyczka z BGK na Budowę kanalizacji  w Luboszycach + stacja Kobylno -  595.766,99 

zł, 

2) Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu Budowę kanalizacji  w Luboszycach + stacja Kobylno 

– 244.783,21 zł, 

3) Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na Budowę kanalizacji w Brynicy -  401.700,00 zł. 

Z kolei zmniejszenia wyniosą 135.280,20 w § 950 – wolne środki. 

W kwestii wydatków budżetowych bieżących proponuje się dokonać zwiększenia w kwocie 

83.600,00 zł w działach: 

1) Dział 750 rozdział 75023 -  pozostałe wydatki bieżące (remonty pomieszczeń, 

oświetlenia w biurach, zakupy sprzętu  do Sali narad w związku z wymogami do 

nagrywania sesji) – 70.000,00 zł, 

2) Dział 852 rozdział 85295 – wydatki na programy i projekty związane z udziałem 

środków UE (Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych – GOPS Łubniany -  6.600,00 zł, 

3) Dział 855 rozdział 85502 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek -  

2.000,00 zł, 

4) Dział 921 rozdział 92120 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Opola 

na remont katedry opolskiej – 5.000,00 zł. 

Z kolei zmniejszenia wyniosą 406.600,00 zł w następujących działach: 

1) Dział 801 rozdział 80101 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  265.000,00 zł 

(SP Luboszyce – 100.000,00 zł , SP Jełowa – 50.000,00 zł, SP  Łubniany – 100.000,00 

zł , SP  Brynica – 15.000,00 zł), 

2) Dział 801 rozdział 80104 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  135.000,00 zł 

(PP Jełowa – 25.000,00 zł, PP Łubniany – 70.000,00 zł, PP Brynica – 20.000,00 zł, PP 

Kępa – 20.000,00 zł ), 

3) Dział 852 rozdział 85295 - wydatki na programy i projekty związane z udziałem 

środków UE (Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób 

niesamodzielnych – dotacja dla ŁOK Łubniany – 6.600,00 zł. 

P. B. Cebula podkreśliła, że proponuje się dokonanie zmian również w wydatkach 

majątkowych, gdzie zwiększenia proponuje się dokonać w dziale 900 rozdział 90001 na 

zadanie obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszyce wraz z stacją 

uzdatniania wody w Kobylnie w kwocie 840.550,20 zł oraz na zadanie dotyczące budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica w kwocie 422.854,04 zł. W rozchodach 

budżetowych planuje się dokonanie zmniejszeń w kwocie 900,00 zł w związku ze spłatą 
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pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica. W związku z powyższymi 

propozycjami zmianie ulegną także następujące tabele i załączniki: 

1. Tabela: Przychody i rozchody na 2018 r. 

2. Tabela: Zadania inwestycyjne w 2018 r. 

3. Załącznik nr 1 – dotacje z budżetu gminy . 

Wywiązała się dyskusja nt. zmniejszenia subwencji oświatowej dla gminy Łubniany co 

przełożyło się na zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale oświaty. 

Ponadto omówiono problem braku pierwszego rocznika klasy pierwszej w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Brynicy oraz odejścia jednego rocznika (trzech klas) z byłego gimnazjum. 

Podjęto także rozmowy nt. sytuacji budżetu gminy Łubniany w stosunku do zmian, które 

nastąpiły w oświacie, a dokładnie likwidacji gimnazjów. W tej kwestii p. B. Cebula 

odpowiedziała, że porównanie takie będzie można wykonać dopiero pod koniec roku.  

P. J. Pilarczyk dodał, iż Komisja Rewizyjna analizowała temat środków pieniężnych w dziale 

oświaty pod kątem zmian, które zostały wprowadzone we wrześniu ubiegłego roku. W tym 

temacie zgłaszano m.in. konieczność uzupełnienia niektórych pracowni (chemicznych, 

fizycznych czy biologicznych) tych przedmiotów, które do tej pory w szkole podstawowej  

nie funkcjonowały. Zapytał czy kwestie te, o których mówiła p. B. Bort – Dyrektor GZEAS 

zostały ujęte już w budżecie czy też zadania te będą dopiero realizowane jak będą środki na ten 

cel. W odpowiedzi p. B. Cebula podkreśliła, iż rozłożone zostało to na dwie raty: rok 2018  

i rok 2019. Sale te wyposażane są na bieżąco. P. E. Fila wskazał także na problem coraz 

większej liczby dzieci uczęszczających do szkół poza gminą Łubniany. P. N. Dreier przyznał, 

że problem ten będzie narastał, gdyż coraz młodsze dzieci obecnie będą się starały  

o przeniesienie do szkół o konkretnych profilach. Dotychczas możliwości takie dawało nasze 

gimnazjum, gdzie były tworzone profile klas. Obecnie w szkołach podstawowych na naszym 

terenie nie zostanie to zapewnione. 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” 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 5) Zagadnienie dotyczące „Zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację 

kanalizacji w miejscowości Luboszyce” (Zał. Nr 7) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy 
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informując zebranych, iż zmiana nastąpi w transzach wypłat pożyczki w związku z tym,  

że w roku 2017 na rachunek budżetu wpłynęła kwota 221.096,79 zł, tym samym pozostałość 

pożyczki w kwocie 849.803,21 zł będzie przychodem budżetu gminy w roku 2018. Łączna 

kwota pożyczki w latach 2017-2018 wyniesie 1.070.900,00 zł. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 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 6) Zagadnienie dotyczące „Zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” (Zał. Nr 8) 

zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, że w związku  

ze zmianą kwoty pożyczki na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica 

– etap II realizowane w latach 2017 – 2018 z kwoty 3.736.500,00 zł do kwoty 2.903.200,00 zł 

(po przeprowadzonej procedurze przetargowej) oraz płatnościami za zadanie w całości w roku 

2018, przedmiotowa pożyczka w kwocie 2.903.200,00 zł będzie przychodem roku 2018. Spłata 

pożyczki nastąpi ostatecznie w roku 2024. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, 

Komisja Rolno – Gospodarcza 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 7) Zagadnienie dotyczące „Zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania  

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  

na terenie Gminy Łubniany” (Zał. Nr 9) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy 

informując zebranych, iż w projekcie tym uległa podwyższeniu kwota dotacji na jedno dziecko 

w żłobku do kwoty 350,00 zł, w klubie dziecięcym do kwoty 250,00 zł w stosunku do uprzednio 

obowiązującej uchwały. Ustalone zostały także nowe wzory wniosków o udzielenie dotacji  

na dany rok budżetowy, o wypłatę transzy na dany miesiąc według stanu dzieci objętych opieką 

w żłobku na pierwszy dzień miesiąca oraz wzór rozliczenia dotacji za okresy półroczne i rok 

budżetowy, którego dotacja dotyczy. Dotowany jest jeden żłobek w gminie Łubniany. 

Ustawodawca określa, że Rada Gminy może określić kategorię dzieci. Do końca 2017 r. 

przyznawano dotację na każde dziecko (czy to z naszej gminy czy spoza), obecnie dotyczy to 
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określenia czy są to dzieci z naszej gminy czy z sąsiedniej, gdzie można zawrzeć porozumienie 

międzygminne z gminami, z których dzieci te pochodzą na sfinansowanie tych kosztów. 

Odpłatność za powyższy dotowany z budżetu gminy żłobek obecnie wynosi około 800,00 zł. 

Ponadto zmiana ustawy wprowadziła zapis, że żłobek może się mieścić obecnie w tym samym 

budynku co przedszkole. P. N. Dreier poprosił o wskazanie różnic pomiędzy klubem 

a żłobkiem. Odpowiedzi udzieliła p. B. Cebula informując, iż do klubu uczęszcza mniejsza 

liczba dzieci, ograniczona jest liczba godzin pobytu dziecka oraz mniejsze są wymogi co do 

wyposażenia sal. P. J. Pilarczyk zapytał o ilość środków zaplanowanych na tą dotację  

w budżecie gminy? P. B. Cebula odpowiedziała, że zabezpieczono około 75.000,00 zł.  

P. M. Zapisek zapytał o to czy dotowanie tego żłobka jest przyszłościowe i czy gmina Łubniany 

planuje utworzenie gminnego żłobka. P. K. Baldy odpowiedział, iż gmina Łubniany nie planuje 

utworzenia żłobka, gdyż obecnie funkcjonuje jeden prywatny, który jest wystarczający  

na potrzeby naszej gminy. 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” 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 „Zmiany Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego” (Zał. Nr 10) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż zmianie uległy transze wypłat ww. pożyczki w latach 2017 – 2018. W roku 2017 

na rachunek budżetu wpłynęła kwota 219.293,01 zł. Pozostała część pożyczki będzie 

przychodem budżetu gminy w roku 2018. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, 

Komisja Rolno – Gospodarcza 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 9) Zagadnienie dotyczące „Podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenie ich 

granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu” (Zał. Nr 11) zreferował 

p. J. Górka – Inspektor ds. obrony cywilnej informując zebranych, iż w związku  

ze zwiększeniem liczby ludności w miejscowości Kępa w Obwodzie Wyborczym nr 4 

Luboszyce zwiększa się o jeden okręg wyborczy dla miejscowości Kępa, który będzie posiadać 
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teraz dwa mandaty, kosztem Obwodu Wyborczego nr 2 Jełowa. Po dokonaniu zmian Obwód 

Wyborczy nr 2 Jełowa będzie posiadał 3 jednomandatowe okręgi wyborcze, dwa  

dla miejscowości Jełowa, jeden dla części miejscowości Jełowa oraz miejscowości Grabie  

i Kobylno. Natomiast Obwód Wyborczy nr 4 Luboszyce będzie posiadał 4 jednomandatowe 

okręgi wyborcze po 2 dla miejscowości Kępa i Luboszyce. Sołectwo Masów połączono 

z częścią sołectwa Łubniany zgodnie z pkt 8 „Wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału 

jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze” stanowiących załącznik do uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. W tym przypadku kierowano się 

właśnie układem przestrzennym gminy oraz zależnościami występującymi między 

mieszkańcami tych miejscowości. Granice sołectwa Masów zazębiają się z sołectwem 

Łubniany. Mieszkańcy Masowa stanowią praktycznie jedną wspólnotę z mieszkańcami 

Łubnian np. poprzez pozostawanie w jednej wspólnocie parafialnej, gospodarczej  

czy kulturalnej. Dzieci z Masowa uczęszczają do przedszkola w Łubnianach i do szkoły 

podstawowej w Łubnianach. Mieszkańcy Masowa korzystają ze sklepów, ośrodka zdrowia, 

apteki, Ośrodka Kultury w Łubnianach. Lokal wyborczy w Łubnianach położony jest 

w odległości 2 km od miejscowości Masów. Zabudowania Łubnian i Masowa praktycznie 

przylegają do siebie. Istotnym argumentem jest sprawa odległości od lokalu wyborczego 

w Kolanowicach, do którego trzeba dojechać przez Łubniany i wynosi ponad 6 km, co w tym 

konkretnym wypadku ma bezpośredni wpływ na frekwencję wyborczą. Doświadczenie z wielu 

lat oraz poprzednich wielu wyborów wskazuje, że uczestnictwo w głosowaniu jest powiązane 

z udziałem we mszy świętej, na którą mieszkańcy Masowa uczęszczają do Łubnian, z którymi 

są parafialnie powiązani. Praktycznie zaś oznaczać to będzie wyłączenie całej jednostki 

pomocniczej Gminy Łubniany, jaką jest sołectwo Masów z udziału w wyborach do bardzo 

istotnej sfery demokracji, jaką są wybory samorządowe. Poza tym należy nadmienić,  

że w latach 1939-1948 Sołectwo Masów było integralną częścią miejscowości Łubniany. 

Sołectwo Kolanowice stanowi natomiast zupełnie odrębną wspólnotę, która jest znacznie 

oddalona od sołectwa Masów i pod żadnym względem nie stanowi wspólnoty z mieszkańcami 

Masowa. Innym ważnym czynnikiem pozostawienia okręgów wyborczych w niezmienionym 

zakresie - Łubniany – Masów jest możliwość uzyskania mandatu przez przedstawiciela 

sołectwa Masów, co jest obserwowane w składzie Rady Gminy Łubniany. W poprzednich 

kadencjach zawsze był przedstawiciel Masowa. Przy zmianie okręgów na połączenia Masowa 

z Kolanowicami takiej możliwości pozbawi się mieszkańców Masowa, gdyż wielkość 

Kolanowic oraz frekwencja wyborcza praktycznie wykluczą możliwość wyboru 

przedstawiciela Masowa do Rady Gminy Łubniany. W odpowiedzi na powyższe radni wyrazili 
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ten sam pogląd zasugerowany w przedmiotowym projekcie, że należy spróbować przedłożyć  

i podjąć uchwałę uwzględniającą przyłączenie w kwestii okręgów wyborczych miejscowości 

Masów do Łubnian, a nie jak sugerowano telefonicznie miejscowości Masów do Kolanowic. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 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 10) Zagadnienie dotyczące „Podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych” (Zał. Nr 12) 

zreferował także p. J. Górka – Inspektor ds. obrony cywilnej podkreślając, iż w obwodzie 

głosowania nr 3 nastąpiła zmiana nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej z „Publiczne 

Gimnazjum w Biadaczu, ul. Szeroka 10” na „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko 

w Luboszycach, Biadacz ul. Szeroka 12”. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, 

Komisja Rolno – Gospodarcza 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 11) Zagadnienie dotyczące „Zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu 

wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego” (Zał. Nr 13) zreferował p. J. Górka, Inspektor  

ds. obrony cywilnej, informując zebranych, iż przekazano do Urzędu Gminy Łubniany 

propozycję Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie połączenia gminy Łubniany z gminą 

Murów i z gminą Turawa w jeden okręg wyborczy do Rady Powiatu Opolskiego. Przy takim 

połączeniu łącznie gminy te reprezentowałoby 5 radnych w Radzie Powiatu Opolskiego. Wójt 

Gminy Łubniany odpowiedział, iż z gminy Łubniany w Radzie Powiatu obecnie zasiada 3 

radnych. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja 

Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 

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 (Z posiedzenia wyszedł 

p. N. Dreier – w Komisji Samorządowej uczestniczy 3 członków). 
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Ad 12) Zagadnienie dotyczące „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łubniany” (Zał. Nr 14) zreferował p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi informując zebranych, iż obecnie gmina przygotowuje się do kolejnego 

przetargu w tej kwestii, dlatego też proponuje się wprowadzenie następujących zmian:  

• zwiększenie ilości wywozu odpadów zmieszanych z 24 do 26 w roku, aby uniknąć tak 

jak jest to obecnie 3 tygodniowych przerw w ich odbiorze, 

• worki, które stosowane są obecnie do segregacji śmieci zostaną zastąpione pojemnikami 

(firma odbierająca odpady wyposaży mieszkańców w pojemniki). P. J. Pilarczyk 

zapytał o pojemność tych pojemników. W odpowiedzi p. M. Włodarczyk zaznaczył, iż 

na odbiór szkła i papieru przeznaczone zostaną pojemniki w wielkości 120 l. Szkło 

odbierane będzie co dwa miesiące. Ponadto pojemnik na odpady plastikowe wyniesie 

co najmniej 240 l. Dodał, iż odpady bio będą odbierane także w miesiącu listopadzie 

(obecnie były odbierane od maja do października). W pojemnik na odpady bio  

nieruchomość wyposaża sam właściciel.  

• zlikwidowanie ograniczenia mówiącego o ilości wystawianych pojemników bio. 

Warunkiem jest aby właściciel zakupił kolejny pojemnik o pojemności 240 l. 

 P. R. Buchta zapytał czy skalkulowano już koszty wyposażenia mieszkańców w pojemniki  

na odpady? P. K. Baldy odpowiedział, iż koszty te znane będą dopiero po rozstrzygniętym 

przetargu. P. M. Włodarczyk dodał, iż popiół będzie zbierany do jednego pojemnika  

z odpadami zmieszanymi. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno 

– Gospodarcza także jednogłośnie 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku  

z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 13) Zagadnienie dotyczące „Szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany” (Zał. Nr 15) zreferował 

p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi informując zebranych, 

w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 

właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa 

w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w innych sposób. 
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Wszystkie zmiany, który proponuje się dokonać w danym systemie odbioru odpadów, zostały 

omówione w poprzednim punkcie. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za”, Komisja Rolno 

– Gospodarcza także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z 

powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 14) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. W. Brisch zwracając się do Wójta Gminy, 

aby wystosował pismo do odpowiedniej instytucji, w kwestii wprowadzenia kaucji na odpady 

plastikowe, dokładnie butelki tak jak jest to rozwiązane w innych państwach. W każdym sklepie 

są specjalne automaty, które wypłacają kaucje za zwrot butelek. (Na posiedzenie powrócił p. 

N. Dreier – w Komisji Samorządowej uczestniczy 4 członków). Wójt Gminy Łubniany 

odpowiedział, iż w momencie gdy gmina przejmowała obowiązek odbioru odpadów 

komunalnych, wnioski takie były już wystosowywane do Regionalnego Centrum Odbioru 

Odpadów Komunalnych. Na pewno gmina będzie wystosowywać kolejne pisma w tej ważnej 

kwestii. Następnie głos zabrał p. M. Zapisek podkreślając, iż otrzymał decyzje odnośnie 

umorzenia w całości postępowania administracyjnego, jest to wycofanie wniosku złożonego 18 

grudnia 2017 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwestii realizacji ścieżek pieszo – 

rowerowych. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. P. K. Baldy odpowiedział, iż proces wydania 

decyzji ZRID-owskiej został zakłócony, gdyż ukazała się decyzja Wojewody Opolskiego  

o podziale działki, a ta działka była także uwzględniona w decyzji ZRID-owskiej, więc należało 

tej działce wydzielić nowy numer, aby nie funkcjonowała ona pod dwoma numerami. Decyzja 

ZRID-woska wymusza na Powiecie wypłatę odszkodowań za działki zabrane w celu realizacji 

ścieżki pieszo – rowerowej. W momencie realizacji tej kwestii władze Powiatu zorientowały 

się, że trzy działki mogły zostać w inny sposób przejęte i nie byłoby wówczas konieczne 

wypłacanie odszkodowań. Działki te zostały także wyłączone i wszczęto nowe postępowanie, 

które ma się zakończyć 28, bądź 29 marca wydaniem decyzji. W momencie uzyskania decyzji 

ZRID-owskiej będzie można podpisać porozumienie pomiędzy gminami, a Urzędem 

Marszałkowskim oraz ogłosić przetarg na realizację pierwszej części. P. M. Zapisek zapytał  

o perspektywy realizacji drugiej części projektu. P. K. Baldy odpowiedział, iż kwestia realizacji 

drugiej części nie jest jeszcze tak klarowna. Realizacja drugiej części może nastąpić  

w połączeniu z powiatem opolskim. Następnie p. M. Zapisek nakreślił problem braku łączności 

internetowej w miejscowości Masów, gdzie także jedna z dużych firm obecnie się rozbudowuje, 

a bezproblemowy dostęp do internetu w takim przedsiębiorstwie to podstawa. W związku  
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z powyższym trzeba byłoby pomyśleć o światłowodowym łączu. P. K. Baldy odpowiedział,  

iż odbyło się już kilka spotkań w tym temacie z firmą Ledxon oraz z przedstawicielami 

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wójt Gminy dodał, iż wszelkie pozostałe kwestie 

czyli dojazd do przedsiębiorstwa czy podłączenie prądu zostało już wykonane. Obecnie 

pozostaje jeszcze kwestia załatwienia łącza światłowodowego. Podkreślił, iż jest to ważna 

kwestia, gdyż także urząd gminy będzie potrzebował szybszego łącza chociażby z uwagi  

na wprowadzane zmiany dotyczące transmisji obrad Rady Gminy w internecie, które może być 

niemożliwe przy obecnym łączu. Firmy telekomunikacyjne nie są niestety tym zainteresowane. 

Jest to istotny problem do rozwiązania, dlatego też odbywają się spotkania w tej kwestii,  

aby problem ten jak najszybciej rozwiązać. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. R. Buchta – Przewodniczący Komisji Organizacyjno – 

finansowej zakończył obrady o godzinie 16.50. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące funduszu sołeckiego na 2019 r., 

Nr 4 – Projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi 

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018, 

Nr 5 – Materiały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany, 

Nr 6 – Materiały dotyczące zmiany budżetu gminy Łubniany na 2018 r., 

Nr 7 – Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację 

kanalizacji w miejscowości Luboszyce, 

Nr 8 – Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
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Nr 9 – Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania  

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  

na terenie Gminy Łubniany, 

Nr 10 – Projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany 

z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, 

Nr 11 – Projekt uchwały dotyczący podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenie 

ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

Nr 12 – Projekt uchwały dotyczący podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

 Nr 13 – Projekt uchwały dotyczący zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu 

wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego, 

Nr 14 – Materiały dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łubniany, 

Nr 15 – Materiały dotyczące szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. 

Wyciąg z Protokołu: 

Dla p. K. Baldy, Wójta Gminy Łubniany – kwestia wystosowania pisma odnośnie 

wprowadzenia automatów wydających kaucję za butelki plastikowe 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji       Przewodniczący Komisji 

  Samorządowej                 Rolno – Gospodarczej 

    Waldemar Kalina                  Ewald Fila 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

Ryszard Buchta 

 

 


