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Protokół 

z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, odbytego dnia 22 maja 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Komisji Organizacyjno – 

Finansowej, p. R. Buchta. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło  

3 członków na statutowy skład 5 (Nieobecny był p. M. Zapisek oraz p. R. Blaszczyk). W związku  

z powyższym Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków i opinii. Następnie 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie 

tj. 3 głosami „za” został przyjęty (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu 

uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy oraz p. M. Wyzdak 

– Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany” 

(Zał. Nr 3) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż nastąpi zmiana  

w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć w kwestii zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jełowej. Natomiast dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe muszą być zgodne 

z propozycjami zmian do budżetu oraz stanem budżetu na dzień 28 maja 2018 r. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 3 głosami „za” członkowie Komisji opowiedzieli się  

za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisja Organizacyjno – Finansowa wnosi  

do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.” (Zał. Nr 4) 

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

zmian w dochodach budżetowych bieżących, a dokładnie zmniejszeń w działach (Na posiedzenie 

przybył p. M. Zapisek – jest 4 radnych): 

1) Dział  801 rozdział 80104 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na przedszkola – 2.740,00 zł; 

2) Dział 801 rozdział 80106 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na przedszkola – 4.110,00 zł. 

 

Ponadto zwiększenia wyniosą 119.925,00 zł: 

1) Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości  - 50.000,00 zł; 

2) Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości  -  31.255,00 zł; 

3) Dział 756 rozdział 75618 § 0460 – opłata eksploatacyjna – 15.000,00 zł; 

4) Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług (zwroty kosztów za przedszkola) – 

20.000,00 zł; 

5) Dział 801 rozdział  80149 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na przedszkola – 1.370,00 zł; 

6) Dział 852 rozdział 85295 § 8510 – wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z Powiatowego Urzędu 

Pracy za prace społeczno - użyteczne) – 2.300,00 zł. 
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Skarbnik Gminy poinformowała również zebranych, iż planuje się także dokonanie zmian w dochodach 

majątkowych, gdzie zwiększenia wyniosą 31.200,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 – sprzedaż 

nieruchomości -  31.200,00 zł. Z kolei zwiększenia w przychodach budżetowych w kwestii przychodów 

ze spłat udzielonych pożyczek wyniosą 56.420,00 zł. 

W kwestii wydatków budżetowych bieżących proponuje się dokonać zwiększeń w łącznej kwocie 

148.370,00 zł w następujących działach: 

1) Dział 600 rozdział 60016 – wydatki sołectw: Jełowa  - 10.000,00 zł (na zakup 2 wiat 

przystankowych), Łubniany – 11.000,00 zł (na zakup 2 wiat przystankowych) - razem 

21.000,00 zł (od 2018 r. zakupy w cenie jednostkowej do 10.000,00 zł są wydatkiem bieżącym) 

– przeniesienie z wydatków majątkowych; 

2) Dział 700 rozdział 70005  - wydatki sołectwa Masów – 6.000,00 zł (przeniesienie z wydatków 

majątkowych na zakup altany); 

3) Dział 801 rozdział 80149 – dotacje na niepubliczne punkty przedszkolne – 1.370,00 zł; 

4) Dział 852 rozdział 85214 – wydatki na opłaty w DPS – 80.000,00 zł; 

5) Dział 852 rozdział 85219 – wydatki GOPS na dostosowanie sprzętu do wymagań RODO – 

20.000,00 zł; 

6) Dział 900 rozdział 90002  - wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 20.000,00 zł. 

 

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

gdzie zmniejszenia wyniosą łącznie 457.000,00 zł w następujących działach: 

1) Dział 600 rozdział 60016 – zadanie: Zakup wiat przystankowych w Jełowej – 10.000,00 zł 

(sołectwo Jełowa – przeniesienie do wydatków bieżących); 

2) Dział 600 rozdział 60016 – zadanie: Zakup wiat przystankowych w Łubnianach – 11 000,00 zł 

(sołectwo Łubniany – przeniesienie do wydatków bieżących); 

3) Dział 700 rozdział 70005 – zadanie: zakup altany ogrodowej przy świetlicy w Masowie – 

6.000,00 zł (sołectwo Masów – przeniesienie do wydatków bieżących); 

4) Dział 754 rozdział 75412 – zadanie: zakupy sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej  - 80.000,00 

zł; 

5) Dział 754 rozdział 75412 – zadanie: Remont samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jełowej 

- 350.000,00 zł. 

Z kolei zwiększenia proponuje się dokonać w działach: 

1) Dział 700 rozdział 70005 – zadanie: Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany  

(dla przedszkola Łubniany) – 8.305,00 zł; 

2) Dział 754 rozdział 75412 – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jełowej na zakup 

samochodu  - 440.000,00 zł; 

3) Dział 926 rozdział 92695 – zadanie: wiata LZS Brynica  - 4.600,00 zł (3.600,00 zł – środki 

sołectwa Brynica z dz. 600). 
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Z kolei w rozchodach budżetowych zwiększenia proponuje się dokonać w kwocie 56.420,00 zł  

w związku z udzielonymi pożyczkami dla poniższych Stowarzyszeń: 

1) Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica na rajd pieszo – rowerowy Szlakiem Rud Żelaza – 

12.800,00 zł (w ramach zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez LGD 

Stobrawski Zielony Szlak – zwrot pożyczki po rozliczeniu zadania ze środków dotacji), 

2) Stowarzyszenie ANIMATOR na zadania w ramach LGD Stobrawski Zielony Szlak przy 

współfinansowaniu środków unijnych: 

- Kolekcja Silesia (wydanie albumu z okazji 25 – lecia Zespołu Silesia) – 9.730,00 zł, 

- XXV Jubileuszowy Konkurs „Ze Śląskiem na Ty” – 25.000,00 zł, 

             - Promocja turystyczna obszaru Gminy Łubniany z wykorzystaniem technologii mobilnych 

                 oraz internetowych – 8.890,00. 

 

Proponuje się także dokonać zmiany w planach następujących sołectw: 

1) Brynica:  zmniejszenie w dziale 600 rozdz. 60016 – 3.600,00 zł (wyd. bież.), 

zwiększenie w dziale 926 rozdz. 92695 – zadanie: wiata LZS Brynica – 3.600,00 zł (wyd. 

majątkowe); 

2) Grabie:  zmniejszenie w dziale 926 rozdz. 92695  -  1.800,00 zł  (wyd. bieżące), 

             zwiększenie w dziale 600 rozdz. 60016 - 1.800,00 zł (wyd. bieżące); 

3) Jełowa:  w dziale 600 rozdz. 60016 – zmniejszenie wyd. majątkowe – 10.000,00 zł, 

             zwiększenie wyd. bieżące – 10.000,00 zł; 

4) Łubniany: w dziale 600 rozdz. 60016 – zmniejszenie wyd. majątkowe – 11.000,00 zł, 

             zwiększenie wyd. bieżące – 11.000,00 zł; 

5) Masów: w dziale 700 rozdz. 70005 - zmniejszenie wyd. majątkowe – 6.000,00 zł, 

zwiększenie wyd. bieżących – 6.000,00 zł. 

 

Skarbnik Gminy podsumowała także, iż w związku z przytoczonymi propozycjami zmianie ulegną także 

następujące tabele i załączniki: 

1. Tabela: Przychody i rozchody na 2018 r. 

2. Tabela: Zadania inwestycyjne w 2018 r. 

3. Tabela: wydatki sołectw na 2018 r. 

4. Załącznik nr 1 – dotacje z budżetu gminy. 

P. J. Krzyścin zapytał z czego wynika zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w dziale podatku  

od nieruchomości? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w kwestii osób prawnych, to spływają 

pojedyncze deklaracje, jednakże zwiększenie wynika z tego, że kwota ta została zbyt nisko 

skalkulowana w projekcie budżetu. Kalkulując dochody własne takie jak podatki należy uwzględnić 

zaległości, które utrzymują się także przez dłuższy okres czasu. P. J. Krzyścin odpowiedział, iż patrząc 
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na to zwiększenie można stwierdzić, iż wzrasta ściągalność podatku od nieruchomości. Radny z Brynicy 

zapytał także o zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł na wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi. 

P. B. Cebula odpowiedziała, że wynika to z tzw. okresu przejściowego, gdyż nowe zasady odbioru 

odpadów komunalnych nie zostaną wprowadzone od 1 lipca br. jak było to mówione wcześniej. Zmiany 

te wprowadzone zostaną 1 grudnia br. Wójt Gminy dodał, iż ceny w tym okresie przejściowym zostaną 

utrzymane w dotychczasowej wysokości. Zmiany także wynikają z udostępnieniem Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów w Masowie, gdzie prawdopodobnie zostanie zatrudniona osoba do obsługi tego 

punktu. Wywiązała się także dyskusja na temat terminu wprowadzenia nowych zasad odbioru odpadów 

komunalnych. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 4 głosami 

„za” członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej opowiedzieli się za przedłożoną propozycją.  

W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 3) W tym punkcie wywiązała się dyskusja na temat wydania decyzji ZRID-owskich w związku  

z projektem ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany oraz zażaleniem jednego z mieszkańców 

miejscowości Brynica w tej kwestii. Wójt Gminy dodał, iż dokumentacja została uzupełniona.  

P. K. Baldy dodał, iż odbył spotkanie z p. B. Horaczukiem, gdzie uzyskał informacje, że w najbliższym 

czasie rozpocznie się przebudowa skrzyżowania w kierunku miejscowości Świerkla. P. J. Krzyścin 

zapytał o możliwość doprowadzenia nitki gazu do miejscowości Brynica. Podkreślił, iż obecnie 

prowadzona jest ona przez miejscowość Kup. Odpowiedzi udzielił p. K. Baldy informując, iż należy 

złożyć wniosek najlepiej zakładający większą ilość domostw z danej ulicy zainteresowanych 

podłączeniem się do gazociągu. Wniosek taki  należy złożyć w Oddziale Zakładu Gazowniczego  

w Opolu. 

 

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

Finansowej zakończył obrady o godzinie 14.45. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały robocze dotyczące propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany, 

Nr 4 – Materiały robocze dotyczące propozycji zmian uchwały budżetowej na 2018 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

Ryszard Buchta 


