
Protokół 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 17 lipca 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. 

Ad 1) Obrady o godzinie 8.00 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. A. Wiench. 

Następnie po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

(Zał. Nr 1) aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych (Nieobecni byli: p. J. Krzyścin,  

p. N. Dreier, p. R. Blaszczyk, p. E. Kozik-Mikołaszek.), co wobec ustawowego składu 

wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał. Następnie 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2). 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2018 r.” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż w dochodach 

budżetowych bieżących proponuje się dokonanie zwiększenia w kwocie 45.000,00 zł w dziale 

756 rozdział 75616 § 0360 w kwestii podatku od spadków i darowizn. Z kolei w wydatkach 

budżetowych bieżących proponuje się dokonanie zmian w następujących działach: 

1) dział 754 rozdział 75412 – przeniesienie środków z wydatków majątkowych (dotacji na 

zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jełowej) – 90.000,00 zł, 

2) dział 900 rozdział 90015 – wydatki na oświetlenie ulic – 25.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy dodała, iż zmniejszeń proponuje się dokonać także w wydatkach majątkowych 

w kwocie 90.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 odnośnie przeniesienia środków z dotacji 

na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jełowej (ostateczne środki na 

zabezpieczenie dotacji na zakup samochodu dla OSP Jełowa to kwota 350.000,00 zł). Ponadto 

zwiększeń proponuje się dokonać w kwocie 20.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 w kwestii 

dotacji dla osób fizycznych i innych jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie 

pokryć azbestowych (w wielkości środków, które gmina otrzyma jako dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu). Zgodnie  

z pismem z WFOŚiGW w Opolu otrzymanym już po sesji czerwcowej, niezbędnym 

dokumentem do otrzymania decyzji o dofinansowaniu jest podpisanie umowy  

na wykonawstwo, a podpisanie umowy wiąże się z zabezpieczeniem środków w budżecie  

na zaciągnięcie zobowiązania. Dopiero przedłożona umowa będzie podstawą o przyznaniu 

ostatecznej kwoty dotacji na dofinansowanie zadania. Na zakończenie p. B. Cebula 

poinformowała zebranych, iż zgodnie z przedstawionymi proponowanymi zmianami  



w uchwale budżetowej na 2018 r. zmianie ulegnie także załącznik nr 1 – Dotacje z budżetu 

gminy w roku 2018. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono 

do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr 

XL/283/18 (Zał. Nr 3). 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, p. A. Wiench zakończył 

obrady o godzinie 8.20. 

 

Załączniki:  

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Uchwała Nr XL/283/18. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

 

Madalena Wyzdak – Kołodziej 

 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

Protokołowa 

Magdalena Wobec wyczerpania porządku obradNa tym protokół zakończono i podpisano. 

 Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

 

 

 

 


