
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 25 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 12.00 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

p. E. Fila. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków  

na statutowy skład 3. Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków i opinii. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym 

zaproponował ujęcie dodatkowego punktu w brzmieniu „Analiza uzasadnienia stanowiącego 

załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta 

Gminy Łubniany” i ujęcie go w puncie 1, tym samym kolejny punkt uległ przesunięciu. 

Przedmiotowy porządek obrad liczący 2 punkty poddano pod głosowanie, w wyniku którego  

3 głosami „za” został przyjęty. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. B. 

Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik 

Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz p. T. Jonek – Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

Ad 1) W temacie „Analizy uzasadnienia stanowiącego załącznik do projektu uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany” (Zał. Nr 3) głos 

zabrał p. J. Pilarczyk podkreślając, że proponowane zmiany z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 5 czerwca 2018 r. zostały naniesione. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, 

w wyniku którego 3 głosami „za” przedmiotowe uzasadnienie zostało przyjęte przez członków 

Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Analizy procedury przetargowej dotyczącej realizacji projektu 

związanego z wykonaniem ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany” zreferował p. T. 

Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa informując zebranych, iż otrzymano wszystkie 

pozwolenia ZRID. Dodał, iż w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa pomiędzy 

Marszałkiem Województwa Opolskiego a Starostą Powiatu Opolskiego o dofinansowanie tego 

zadania. P. T. Jonek podkreślił, iż wykonawca dokumentacji z Warszawy przekazał komplet 

dokumentacji na odcinek drogi wojewódzkiej z Kup do skrzyżowania z drogą Brynica – 

Świerkle. Dokumentacja ta została przekazana do sprawdzenia oraz wprowadzenia poprawek 

specjalistycznej firmie, w celu oceny poprawności jej wykonania. Wykonawca z Warszawy nie 

przekazał jeszcze kompletnej dokumentacji na odcinek Brynica (skrzyżowanie) – Świerkle. 

Zostaną wystosowane pisma ponaglające w tym temacie. Przedstawił także radnym, że w biurze 

gminy istnieją zapisy korespondencji p. K. Urbanka z wykonawcą z Warszawy. P. J. Pilarczyk 



stwierdził, iż oczekiwał, że otrzyma na piśmie informację i harmonogram prac jakie były 

podejmowane w tej kwestii. Dodał, iż trudno się dziwić, że p. T. Jonek, jako urzędnik, a także 

do niedawna współpracownik p. K. Urbanka wyraził inną opinię, aniżeli potwierdzającą, że p. 

K. Urbanek zrobił wszystko co mógł w tej kwestii. Natomiast członkowie Komisji Rewizyjnej 

starają się dociec jakie były faktyczne przyczyny tak znacznego opóźnienia wykonania tej 

dokumentacji. P. T. Jonek dodał, iż przygotuje taki harmonogram. P. J. Pilarczyk zapytał czy 

te dokumenty dotyczące ZRID zostały przekazane na obydwa odcinki? P. T. Jonek 

odpowiedział, iż na wszystkie odcinki wydane zostały pozwolenia ZRID-owskie. Radny  

z Brynicy zapytał także o odcinek Biadacz – Jełowa. P. T. Jonek odpowiedział, iż ten odcinek 

nie został ujęty w umowie zawartej z Marszałkiem Województwa Opolskiego. W odpowiedzi 

p. J. Pilarczyk zapytał czy dotychczasowy wykonawca poczynił jakieś kroki w realizacji tego 

odcinka. P. T. Jonek odpowiedział, iż wykonana została mapa do celów projektowych  

i koncepcja ścieżki. Dodał, iż pierwszy przetarg będzie ogłaszany na odcinek Kup – Brynica 

(skrzyżowanie). Jednakże na odcinki Brynica (skrzyżowanie) – Świerkla oraz Kępa – Biadacz 

wyznaczono termin do końca miesiąca w kwestii przekazania całej dokumentacji wykonawczej 

do Urzędu Gminy Łubniany. Dodał, iż dotychczas nie było odpowiedniego momentu  

do zerwania tej umowy, gdyż wykonawca początkowo wywiązywał się z powierzonych zadań 

(przygotowanie materiałów wstępnych tj. map do celów projektowych, koncepcji, wstępne 

uzgodnienia), jednakże gdyby zerwano umowę już w momencie kiedy pojawiły się pierwsze 

problemy nie otrzymalibyśmy dotychczasowo wykonanej dokumentacji, co miało by wpływ  

na kolejne opóźnienia całego projektu. P. J. Pilarczyk zapytał p. T. Jonka czy jego zdaniem 

obecny etap odnośnie przygotowania dokumentacji na drogę wojewódzką w Brynicy 

pozwoliłby już na kontynuowanie rozmów z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim 

Zarządem Dróg w kwestii projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej w tej miejscowości. 

P. T. Jonek odpowiedział, iż w tej dokumentacji nie przewiduje się już dużych zmian. 

Dokumentacja ta została przekazana i można rozpocząć dalsze działania w tym temacie. Radny 

z Brynicy odpowiedział, iż w grudniu ubiegłego roku Urząd Gminy zobowiązał się  

do podpisania porozumienia (na początku roku 2018) wraz z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego, na temat podjęcia wspólnych działań, a także partycypacji finansowych gminy 

przy przebudowie drogi z Kup do Brynicy (skrzyżowania ulicy Opolskiej z Brynicką).  

P. T. Jonek odpowiedział, iż działania będą podjęte w tym temacie, gdyż jest duże 

prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania (centrum Brynicy) wykonania tego zadania. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli ustalenie że dla prawidłowej oceny działań Wójta  

i Urzędu Gminy dotyczących  przygotowania dokumentacji na wykonanie ścieżek pieszo – 



rowerowych w gminie Łubniany niezbędna jest informacja na piśmie wraz z harmonogramem 

czynności jakie były podejmowane przez Wójta i  Urząd Gminy dla ograniczenia potencjalnych 

konsekwencji  wynikających z opóźnień i nieprawidłowości leżących po stronie wykonawcy. 

Po otrzymaniu takiej informacji Komisja dokona ostatecznej analizy prawidłowości 

podejmowanych działań.   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

o godzinie 12.30 zakończył obrady. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany. 

 

 

Ewald Fila, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej....................................................... 

Jerzy Pilarczyk, członek Komisji Rewizyjnej............................................................ 

Ryszard Buchta, członek Komisji Rewizyjnej............................................................ 

 

 

 


