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Protokół 

 

z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 25 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. 

Ad 1) Obrady o godzinie 14.00 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 12 radnych (Nieobecni byli: p. 

Bernadeta Drąg, p. N. Dreier i p. W. Kalina), co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 

radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał. Następnie Przewodniczący 

Rady Gminy przedstawił porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponował ujęcie w punkcie 

7 punktu w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubniany”, tym samym punkty przesłanego do radnych porządku obrad tj. od 7 do 21 

uległy przesunięciu na od 8 do 22. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad 

porządkiem obrad liczącym 22 punkty, w wyniku którego 12 głosami „za” został przyjęty. 

Ad 2) Zgodnie ze statutem przed sesją wyłożony został protokół z ostatniej sesji tj. Nr 

XXXVIII/14-18, który poddano pod głosowanie, w wyniku którego 11 głosami „za” przy 1 

głosie „wstrzymującym się” został przyjęty. 

Ad 3) Wójt Gminy Łubniany, p. K. Baldy przedstawił radnym sprawozdanie z wydanych 

zarządzeń w okresie międzysesyjnym (Zał. Nr 3). Nie było pytań. P. K. Baldy poinformował 

zebranych, iż p. W. Brisch został wybrany na stanowisko sołtysa w miejscowości Kolanowice. 

W tym punkcie na posiedzenie Rady przybyła p. B. Drąg, od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 13 radnych. 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy 

Łubniany za 2017 r.” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Przedmiotowe 

sprawozdanie opiniowane jest także przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łubniany oraz 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. P. E. Fila, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przedstawił wynik głosowania członków Komisji, którą reprezentuje. Następnie 
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głos zabrał p. J. Krzyścin nie kryjąc zdziwienia, że przedmiotowe sprawozdanie nie było 

omawiane na posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej, pytając o dział dotyczący 

wydatków związanych z infrastrukturą drogową, a dokładnie na co wydawane są środki z tego 

działu. Odpowiedzi udzieliła p. B. Cebula informując, iż są to środki pieniężne za umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym. Dotyczy to opłat przy robotach na drogach powiatowych oraz 

wojewódzkich. Radny z Brynicy zapytał o kwotę dotyczącą monitoringu gminnego? P. B. 

Cebula odpowiedziała, iż środki te wydatkowano na monitoring szkół, przedszkoli, budynku 

gminy. P. J. Krzyścin zadał kolejne pytanie odnośnie rezerwy ogólnej i celowej, a dokładnie 

zadania obejmującego podtrzymanie niemieckiej tożsamości narodowej i kultury poprzez 

organizowanie spotkania w ramach Oktoberfestu, pytając, na co wydawane są te środki i dla 

kogo są przeznaczane.  P. J. Nalepka odpowiedziała, że była to impreza zorganizowana  

w ramach inicjatywy lokalnej w miejscowości Jełowa, przez jej mieszkańców. P. J. Krzyścin 

zapytał o podział rezerwy ogólnej na zadanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 

36.000,00 zł oraz pomocy społecznej 80.000,00 zł. P. B. Cebula odpowiedziała, że jest rezerwa 

ogólna w budżecie, która nie może przekroczyć 1% wydatków. W całości kwota ta nie została 

wykorzystana w 2017 r. Kwota 36.000,00 zł została przeniesiona na gospodarkę mieszkaniową 

na remonty i podłącz gazu w jednym z przedszkoli oraz na wniosek Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Następnie p. J. Krzyścin 

zapytał o kwotę 163,86 zł w zadaniu, Karcie Dużej Rodziny, z czego wynika tak niska kwota 

w tej kwestii? Skarbnik Gminy poinformowała, że kwestię tą rozlicza i realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, a po stronie Urzędu Gminy leżą koszty administracyjne czyli 

zakupu papieru itp. i jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Ponadto radny z Brynicy 

zapytał o kwotę 65.000,00 zł w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczącą 

wywozu odpadów z placu gminy? P. K. Baldy odpowiedział, iż są to odpady wywożone  

z placów przy kościołach, boiskach, przy przystankach. W kwestii dotyczącej pozostałej 

działalności w dziale 921 wyszczególniono wiele organizowanych imprez, wiadomo ile 

kosztowały dożynki, radny p. J. Krzyścin poprosił o podanie informacji na co zostały 

wydatkowane pozostałe koszty? P. B. Cebula stwierdziła, że kwota ta dotyczy wszystkich 

działań: dożynek gminnych, pobytu gości z Arnstein, planów realizacji sołectw, zadań  

z inicjatywy lokalnej w ramach działań kulturalnych, turnieju Ojciec i Syn, Oktoberfest. 

Dodała, iż zadania te corocznie się powtarzają, prawie w podobnych kwotach. P. J. Krzyścin 

poprosił o wykaz tych wydatków na kolejną sesję. Przypomniał o sytuacji, w której rodzice  

z Brynicy zwrócili się do Wójta o wsparcie miesięcznie zatrudnienia instruktora tenisa 

stołowego, a otrzymali odmowę w tej kwestii. P. J. Pilarczyk odniósł się do głosowania Komisji 
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Rewizyjnej, w którym zagłosował za nie zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2017 r. , z uwagi na fakt, że w 2016 r. w budżecie zaplanowano 1.000.000,00 zł na realizację 

przebudowy centrum w Brynicy, z czego niestety nie wydatkowano żadnych środków na  to 

zadanie. Przy kolejnych zmianach budżetu kwota ta została rozdysponowana. W budżecie na 

2017 r. zaplanowano 500.000,00 zł na realizację zadania w Brynicy, co także nie zostało 

wykonane. Oczywiście 200.000,00 zł przeznaczono na remont drogi w lesie pomiędzy 

miejscowością Dąbrówka Łubniańska, a Jełową. Pozostała część czyli 300.000,00 zł została 

nie wykorzystana. Do całej kwestii dochodzi jeszcze sprawa z planowanymi wydatkami na 

budowę ścieżek pieszo – rowerowych. Często na sesjach pytano Wójta jak sytuacja ta się 

przedstawia, w szczególności w tym kontekście że wiadomo było, że dokumentacja ta nie jest 

wykonana, co nie dawało szans na szybkie poprawienie bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość Brynica. Ponadto kwestia ta blokuje inne 

działania, przez które bezpieczeństwo na tej drodze w Brynicy zostało by poprawione,  

a dokładnie zadania przebudowy drogi wojewódzkiej. W grudniu 2017 r. otrzymano informację 

od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, że nie może być mowy o przebudowie 

drogi wojewódzkiej w Brynicy, dlatego że planowana jest w tej miejscowości budowa ścieżek 

pieszo – rowerowych, i dopóki dokumentacja nie zostanie zakończona projektowanie 

przebudowy tej drogi nie zostanie rozpoczęte. W dniu dzisiejszym otrzymano informację na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, że pozwolenia ZRID zostały otrzymane, została podpisana 

umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Starostwem. W dalszym ciągu trudno 

powiedzieć, jak wygląda część dokumentacji budowlanej, wykonawczej. Podkreślił, iż została 

zlecona ocena tej dokumentacji innej firmie, czy faktycznie na podstawie tej dokumentacji 

będzie można ogłosić przetarg w tej kwestii. Dodał, iż dokumentacja na ścieżki pieszo – 

rowerowe pomiędzy Biadaczem, a Jełową biegnącą przez Łubniany składa się tylko  

z podkładów geodezyjnych. Obecnie przewiduje się możliwość rozwiązania umowy  

z dotychczasowym wykonawcą. W ocenie radnego realizacja powyższych zadań w 2017 r.  

w tym jednym punkcie wykonana została bardzo źle, ale także są zastrzeżenia dotyczące 

gospodarki kanalizacji sanitarnej. Dopowiedział, iż w roku 2017 i 2018 w Brynicy planowano 

zadanie budowy sieci kanalizacyjnej w drugim etapie. Ze sprawozdań wynika, że niewiele 

środków wydatkowano w tej kwestii w 2017 r. Każde opóźnienie zrealizowania tej inwestycji 

naraża mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów w wysokości 200 zł/m-c na wywóz 

ścieków. Wobec powyższego nie należy opóźniać tych inwestycji.  Podobna sytuacja dotyczyła 

inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kwiatów w Luboszycach. Ponadto  

w dyskusji stwierdzono, że w chwili obecnej gminy, które rozpoczęły już przetargi na 
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wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych otrzymały informacje, że przewidziane kwoty w 2017 

r. na te zadanie są za niskie i nie mogą wyłonić wykonawcy. Taka sytuacja może dotknąć także 

gminę Łubniany. P. K. Baldy odpowiedział, iż faktycznie inwestycja dotycząca budowy ścieżek 

pieszo – rowerowych nie przebiega tak jak byśmy tego chcieli. Już dawno myśleliśmy  

o rozwiązaniu umowy z wykonawcą tej dokumentacji, jednakże sytuacja taka blokowałaby 

działania wszystkich pozostałych gmin biorących udział w naborze. Podkreślił, iż realizacja 

tego zadania będzie prowadzona na drogach powiatowych i wojewódzkich. Dodał, iż 

faktycznie został wyłoniony wykonawca, który niestety nie realizuje dokumentacji zgodnie  

z założeniami, ale zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Nie do końca jest to 

zależne od naszych pracowników. Część zadań, aby działania przyśpieszyć robili pracownicy 

Urzędu, a faktycznie powinniśmy otrzymać gotową dokumentację, a nie martwić się o terminy, 

biegać za dokumentami i pozwoleniami oraz chodzić od domu do domu, aby uzyskać  

od mieszkańców potrzebne zgody. Następnie odniósł się do braku realizacji zadania 

dotyczącego rozbudowy centrum wsi Brynica, podkreślając, że nabór wniosków został 

ogłoszony dopiero z początkiem tego roku, gdzie odpowiedni wniosek został złożony. Głos 

zabrał p. J. Krzyścin odnośnie uwag dotyczących sprawozdania z działalności Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury, a dokładnie kwot związanych z organizacją konkursu „Ze Śląskiem na Ty”. 

Przytoczył koszty wydatkowane na ten konkurs. P. K. Baldy odpowiedział, iż organizując taki 

konkurs czy dożynki lub różne inne imprezy wiąże się to z dodatkowymi wydatkami  

na konsumpcję osób zaproszonych. Dodał, iż często zespoły nie występują za opłatą, a jedynie 

otrzymują poczęstunek na tego rodzaju imprezach m.in. chórzyści, zespoły prowadzone przy 

Łubniańskim Ośrodku Kultury, osoby zajmujące się obsługą na tych imprezach itd. Ponadto 

podsumował kwestię dotyczącą kwot wydatkowanych na realizację tak znanego konkursu 

jakim jest konkurs „Ze Śląskiem na Ty”. P. J. Krzyścin poparł zdanie Wójta, jednakże zapytał 

dlaczego gmina Łubniany sama finansuje ten konkurs, do ilu instytucji się zwrócono  

o dofinansowanie jego organizacji? Wójt Gminy odpowiedział, iż p. K. Czech zwraca się do 

wielu instytucji o dofinansowanie. Radny p. J. Krzyścin stwierdził, iż wydaje się, że dyrektor 

Łubniańskiego Ośrodka Kultury niewiele robi w kontekście pozyskania środków na realizację 

tego konkursu. Głos zabrała p. E. Kozik – Mikołaszek zauważając, że gmina ościenna 

realizująca projekt odnośnie kolei potrafiła się zwrócić do gminy Łubniany o dofinansowanie 

tego przedsięwzięcia. Warto byłoby zająć się i wspomóc ośrodek kultury, aby przygotować 

takie uchwały i je rozpropagować wśród innych powiatów i gmin. Nie było takiej inicjatywy 

ze strony gminy Łubniany. P. K. Baldy odpowiedział, iż w dużej mierze szansę na realizację 

mają projekty partnerskie, i dlatego też podjęto stosowną uchwałę mającą wspomóc gminę 
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Murów. P. J. Pilarczyk odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy odnośnie realizacji zadania 

budowy ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Łubniany na drogach nie należących 

do gminy dodając, iż  Wójt przystał na realizację tego zadania w taki sposób. Radny z Brynicy 

stwierdził, iż lepszym rozwiązaniem byłoby zrealizowanie tej inwestycji w ramach działania 

„Zaprojektuj i wybuduj”. P. E. Kozik – Mikołaszek zgłosiła wniosek do Przewodniczącego 

Rady Gminy, żeby kwestie finansowe wyjaśniane były na posiedzeniach także pozostałych 

Komisji, nie tylko Komisji Rewizyjnej jak to się dzieje od tej kadencji. P. A. Wiench 

przedstawił wniosek formalny w brzmieniu: „Kto jest za tym, aby kwestie finansowe były 

rozpatrywane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy”, w wyniku głosowania 6 

głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” poparto przedmiotowy 

wniosek. P. K. Baldy odpowiedział, iż nie chciałby, aby wszyscy radni byli angażowani nawet 

w te mniej istotne kwestie, gdyż tym zajmują się członkowie Komisji Organizacyjno – 

Finansowej. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, że w kwestii finansowej powinni wszyscy 

radni mieć prawo głosu. P. B. Cebula stwierdziła, iż Komisja Organizacyjno – Finansowa 

zwoływana jest zawsze tydzień przed sesją, często zdarza się, że w posiedzeniu bierze czynny 

udział także Komisja Rolno – Gospodarcza oraz Komisja Samorządowa co czyni prawie 90% 

radnych, a o posiedzeniu powiadamiani są wszyscy radni i mają prawo w nim uczestniczyć, ale 

bez udziału w głosowaniu, jeśli nie są członkami obradujących komisji Rady Gminy. Radna  

z Luboszyc odpowiedziała, że chodzi o to, aby radni właśnie mieli prawo głosowania w tak 

ważnych jak finanse kwestiach. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 8 głosami „za”, 3 głosami 

„przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/266/18 (Zał. Nr 

4). 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Łubniany  absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.” zreferowała p. B. Cebula 

– Skarbnik Gminy informując zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach 

publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium 

po zapoznaniu się z : 

• Sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

• Sprawozdaniem finansowym; 

• Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 
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• Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

• Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonaniu budżetu Gminy 

Łubniany. 

Skarbnik Gminy podkreśliła, że radni zapoznali się w ustawowym terminie ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2017 r., sprawozdaniem finansowym oraz Uchwałą 

Nr 179/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. (Zał. Nr 5). Komisja 

Rewizyjna w dniu 5 czerwca 2018 r. dokonała analizy przedłożonych sprawozdań, informacji 

o stanie mienia Gminy, zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Łubniany za 2017 r. Po dokonaniu analizy przedmiotowych dokumentów członkowie Komisji 

Rewizyjnej 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” zawnioskowali o udzielenie Wójtowi 

Gminy Łubniany absolutorium (Zał Nr 6). Wniosek ten podlegał zaopiniowaniu przez Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w dniu 19 czerwca 2018 r. podjęła 

Uchwałę Nr 296/2018 (Zał. Nr 7) nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

wydając pozytywną opinię. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. E. Fila odczytał Uchwałę 

Komisji wraz z opinią stanowiącą jej załącznik w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany 

absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. tj. Uchwałę Nr 1/2018 r. (Zał. Nr 8 ) Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku do Rady Gminy 

Łubniany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2017 r. Następnie p. E. Fila 

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w powyższej kwestii. P. J. Pilarczyk wyjaśnił zebranym 

dlaczego głosował przeciw udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany. Następnie głos 

zabrał p. J. Krzyścin pytając Wójta czy gmina Łubniany podjęła jakieś działania w celu 

poprawy jakości sieci wodociągowej w naszej gminie? P. K. Baldy odpowiedział, iż kwestia ta 

była już wielokrotnie omawiana, obecnie wybudowana została nowa stacja uzdatniania wody 

w Kobylnie, która miała na celu wyeliminowanie pojawiania się tzw. brązowej wody. Stacja 

uzdatniania wody została uruchomiona, jednakże sieć obecnie powoli się oczyszcza i takie 

sytuacje mogą się jeszcze pojawiać. Prace nad zmianą umowy z firmą obsługującą gminną sieć 

były już podjęte, jednakże zmieniło się w tej kwestii prawo i obecnie jest ta kwestia omawiana 

z prawnikiem. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 8 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 1 głosie 
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„wstrzymującym się” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/267/18 (Zał. Nr 9 ). Wójt Gminy 

podziękował za udzielenie absolutorium radnym, dodając, że dziękuje także pracownikom 

Urzędu Gminy za dobrze wykonywaną pracę. Dodał, iż tych zadań jest coraz więcej,  

a pracownicy Urzędu są mocno obciążeni pracą, jednakże staramy się wykonywać jak najlepiej 

zadania gminy. 

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Łubnianach na rok 2017” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy podkreślając, że  

w statucie SP ZOZ nie określono organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe, jak 

również przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie określają 

organów uprawnionych do zatwierdzenia danych sprawozdań. Samodzielne Publiczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej  tworzone przez gminę są jednostkami organizacyjnymi tej gminy. Wobec 

braku przepisów szczególnych regulujących kompetencje organów gminy w zakresie 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych SP ZOZ, należy przyjąć, iż Rada Gminy, która 

jednostkę powołała zatwierdza również sprawozdania finansowe tej jednostki. Dodała, iż 

roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później 

niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji 

Organizacyjno – Finansowej, Komisji Samorządowej oraz Komisji Rolno – Gospodarczej  

w dniu 19.06.2018 r. Następnie przedstawiono stanowisko powyższych Komisji (Zał. Nr 10). 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego 13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/268/18 (Zał. Nr 11). 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 2 dotyczącym „Przedsięwzięć  

w latach 2018-2021” w kwestii przedsięwzięć ze współfinansowaniem ze środków unijnych tj. 

Budowy kanalizacji w Luboszycach wraz z stacją uzdatniania wody w Kobylnie, gdzie limit na 

2018 r. wyniesie 2.754.715,03 zł. Następnie przedstawiono wynik głosowania członków 

Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji 

Samorządowej nad powyższą kwestią w dniu 19 czerwca 2018 r. Wobec braku pytań odczytano 

projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 

13 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/269/18 (Zał. Nr 12). 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2018 r.” zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje 
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się dokonanie zmian w dochodach budżetowych bieżących, gdzie zwiększenia łącznie wyniosą 

21.967,00 zł w następujących działach: 

• Dział 600 rozdział 60016 § 0960 – darowizny – 3.500,00 zł; 

• Dział 750 rozdział 75095 § 8510 – wpływy z różnych rozliczeń – 2.300,00 zł; 

• Dział 756 rozdział 75618 § 0690 – wpływy z różnych opłat – 9.000,00 zł; 

• Dział 756 rozdział 75618 § 0910 – odsetki od nieterminowych opłat – 1.000,00 zł; 

• Dział 801 rozdział 80104 § 2910 – zwrot nienależnie pobranej dotacji (P. Biadacz za 

2017 r.) – 6.167,00 zł. 

Proponuje się również dokonanie zwiększeń w dochodach majątkowych w kwocie 102.633,43 

zł w dziale 900 rozdział 90002 § 6257 w kwestii dotacji środków unijnych na Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. P. B. Cebula dodała, iż zmiany nastąpią także  

w wydatkach budżetowych bieżących, gdzie zwiększenia proponuje się dokonać  

w następujących działach: 

• Dział 600 rozdział 60016 – środki na remonty dróg (z darowizny) – 3.500,00 zł; 

• Dział 900 rozdział 90002 – koszty pośrednie w ramach projektu budowy PSZOK  

w Masowie – 26.314,38 zł; 

• Dział 900 rozdział 90002 – koszty wywozu odpadów komunalnych w tym z PSZOK 

(ok. 130.000,00 zł za okres VII – XI) – 200.000,00 zł. 

Z kolei w wydatkach majątkowych zmniejszenia proponuje się dokonać w działach: 

• Dział 010 rozdział 01042 – zadanie: Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Łubniany ul. Polna – 200.000,00 zł; 

• Dział 900 rozdział 90002 – zadanie: Budowa PSZOK – 113.048,78 zł (środki własne 

gminy w projekcie). 

Zwiększenia proponuje się dokonać w łącznej kwocie 207.834,83 zł w działach: 

• Dział 900 rozdział 90001 – zadanie: Budowa kanalizacji Luboszyce wraz z stacją 

uzdatniania wody w Kobylnie – 124.334,83 (środki własne gminy); 

• Dział 900 rozdział 90002 – zadanie: Budowa PSZOK – 83.500,00 zł (finansowanie  

ze środków unijnych). 

W związku z powyższym zmianie ulegnie także tabela dotycząca zadań inwestycyjnych  

w 2018 r. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji Organizacyjno – Finansowej, 

Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej w dniu 19 czerwca 2018 r. 
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Stanowisko powyższych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. P. J. Pilarczyk zapytał czy 

w dotychczasowej uchwale budżetowej ujęta była kwestia utwardzenia placu przy świetlicy 

wiejskiej w Kobylnie? P. B. Cebula potwierdziła, iż pozycja ta już była ujęta w uchwale 

budżetowej na 2018 r. P. A. Patelska poruszyła kwestię oświetlenia ul. Pogodnej oraz Krótkiej 

w miejscowości Luboszyce. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego tj. 11 głosami „za”  przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/270/18 (Zał. Nr 13). P. E. Kozik – 

Mikołaszek zapytała odnośnie budowy zaplecza socjalno – sportowego na boisku LZS  

w Luboszycach, jaką mamy pewność, że gmina po zrealizowaniu tej inwestycji nie odsprzeda 

części tego terenu jak zostało to poczynione w latach wcześniejszych, gdzie przecież zaplecze 

takie było zbudowane rękami mieszkańców w czynie społecznym. P. K. Baldy odpowiedział, 

iż obiekt ten prawdopodobnie zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Dodał, iż za jego 

kadencji nie został poprzedni teren odsprzedany przez gminę. Ponadto nie ma zamiaru 

sprzedawać tego terenu za jego kadencji.  

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działalności Wójta Gminy Łubniany” zreferowała p. A. Bielecka – Kierownik Referatu 

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska informując, iż temat ten był omawiany na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2018 r. oraz w dniu dzisiejszym przed sesją 

Rady Gminy. Następnie przedstawiła radnym kwestię poruszoną w złożonej skardze. Na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca br. przedstawiono członkom tej Komisji 

proponowaną odpowiedź na złożoną skargę. Radni zaproponowali zmiany do przedmiotowej 

odpowiedzi, które po konsultacji z radcą prawnym zostały wprowadzone do uzasadnienia 

stanowiącego załącznik do projektu uchwały. P. A. Bielecka odczytała proponowaną 

odpowiedź na skargę. Następnie p. E. Fila przedstawił zebranym wynik głosowania Komisji 

Rewizyjnej, której członkowie stwierdzili, że przedmiotowa skarga jest nieuzasadniona (Zał. 

Nr 14). P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała czy z terenu gminy Łubniany odmówiono dokonania 

szacowania jeszcze jakimś wnioskującym oprócz skarżących? P. A. Bielecka odpowiedziała, 

że tylko tym wnioskującym odmówiono szacowania. W odpowiedzi radna z Luboszyc 

stwierdziła, iż jest to dosyć wymowne posunięcie, gdyż nawet wśród obecnych radnych są 

rolnicy, którym dokonano szacowania. Wójt Gminy Łubniany odpowiedział, iż szacowania 

miał dokonać sołtys miejscowości Brynicy. Wyjaśnił jak dotychczas przebiegały kwestie 

szacowania na terenach należących do skarżących. Stwierdził, iż sołtys miejscowości Brynica 

odmówił dokonania tego szacowania, a na terenach tej miejscowości on jest uprawniony do 
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wykonania tego zadania. Dodał, iż większość sołtysów z gminy Łubniany wystosowała 

odpowiedź odmowną odnośnie dokonania szacowań szkód łowieckich, dlatego iż nie są 

odpowiednio w tym zakresie przeszkoleni i nie posiadają wiedzy w tym temacie. Wójt Gminy 

dopowiedział, iż to nie jest zła wola urzędu gminy jak stwierdziła p. E. Kozik – Mikołaszek, 

tylko brak osoby, która oprócz sołtysa byłaby uprawniona do przeprowadzenia tego 

szacowania. P. E. Fila poinformował zebranych, iż u jego syna także powstała szkoda łowiecka, 

której nawet nie zgłaszał, gdyż on sam nie może tego szacowania przeprowadzić, tym samym 

nie ma osoby uprawnionej, która mogłaby tego dokonać. Głos w tej sprawie zabrał p. M. 

Ciernia – Sołtys wsi Brynica podkreślając, iż odmówienie przeprowadzenia szacowania 

skarżącym wynika jedynie z tego, iż jest osobą niekompetentną w tej sprawie, nie posiada 

odpowiednich uprawnień, ani też wiedzy, aby takie szacowanie przeprowadzić. P. J. Krzyścin 

zwrócił się do p. A. Szot o przytoczenie rozwiązania tej kwestii w innych gminach. P. A. Szot 

odpowiedziała, że problem ten jest w całej Polsce, gminy radzą sobie różnie, ale każde 

rozwiązanie jest obarczone pewną wadą prawną. Część gmin wynajmuje rzeczoznawców, co 

jest niezgodne z ustawą, która wskazuje odpowiednie osoby do przeprowadzenia szacowania 

szkód. Dodała, iż problem dostrzega także ustawodawca, który przygotowuje projekt zmian  

w tej kwestii. P. J. Krzyścin stwierdził, iż nie dziwi się sołtysom odmowy tych działań, gdyż 

ich praca jest pracą społeczną, ale my jako gmina nie możemy odwrócić się od tego tematu  

i gmina powinna także podjąć ryzykowne działania w tej kwestii, aby nie krzywdzić rolników. 

Głos zabrał p. J. Pilarczyk podkreślając, iż nadawcy pisma nie skierowali skargi na Wójta 

Gminy do Wojewody, a jedynie zwrócili się z problemem niezałatwienia złożonego przez nich 

wniosku o dokonanie szacowania szkód. Wojewoda jako przedstawiciel administracji, 

odwracając uwagę od odpowiedzialności administracji za tego typu sytuacje potraktował 

przedmiotowe pismo jako skargę. Kwestia ta była omawiana na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, gdzie stwierdził, iż skarga ta jest zasadna, ale nie powinna zostać skierowana do 

Wójta Gminy. Skarga ta powinna zostać skierowana na administrację rządową, a nie 

samorządową. P. M. Zapisek dodał, iż to jest skarga Wojewody na Wójta Gminy w związku z 

pismem osób, którym nie załatwiono sprawy. Głos zabrała p. A Szot podkreślając, iż znaczenie 

ma treść pisma przekazanego przez Wojewodę, które nosi cechy skargi. Wobec braku dalszej 

dyskusji odczytano projekt uchwały o nieuzasadnieniu przedmiotowej skargi, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 10 głosami „za” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” podjęto Uchwałę XXXIX/271/18 (Zał. Nr 15). 
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Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na 

podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy 

należy ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy. Wynagrodzenie Wójta, który jest pracownikiem 

samorządowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ustala się zgodnie z przepisami tej ustawy oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 

gdzie w Załączniku Nr 1 do tego Rozporządzenia określono stawki wynagrodzenia 

zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego 

obowiązującego od 1 lipca 2018 r. dla Wójtów, Starostów oraz Marszałków Województw. 

Przedłożony projekt uchwały o nowym zmniejszonym wynagrodzeniu Wójta jest 

dostosowaniem wysokości kwot poszczególnych składników wynagrodzenia do 

obowiązujących przepisów prawa. P. J. Pilarczyk stwierdził, że jest to zgodne  

z Rozporządzeniem i w maksymalny sposób wyczerpuje możliwości tego Rozporządzenia. P. 

B. Cebula przedstawiła kwoty wynagrodzenia Wójta Gminy, które obecnie są przyznawane 

Wójtowi. P. A. Patelska podkreśliła, iż w Rozporządzeniu ujęto także kwestię dodatków 

specjalnych dla pracowników samorządowych. P. B. Cebula odpowiedziała, że w Urzędzie 

Gminy przyznawane są takie dodatki w uzasadnionych przypadkach, których jest bardzo 

niewiele. Dodatek ten przyznaje się pracownikowi za przejęcie dodatkowych obowiązków 

podczas dłużej nieobecności pracownika, którego w tym przypadku ma zastąpić. P. E. Kozik – 

Mikołaszek zapytała o dodatek specjalny dla dyrektorów, kierowników w naszej gminie? Wójt 

Gminy dopowiedział, iż na tych stanowiskach przyznawany jest tylko dodatek funkcyjny. 

Wywiązała się dyskusja nt. dodatku specjalnego. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad 

Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji 

Samorządowej w dniu 19 czerwca 2018 r. Stanowisko powyższych Komisji przedstawili ich 

Przewodniczący. P. E. Fila podkreślił, iż zmienił zdanie co do tej kwestii i będzie głosował 

przeciw temu projektowi uchwały. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 1 głosem „za”, 9 głosami „przeciw” 

przy 3 głosach „wstrzymujących się” nie podjęto przedmiotowej uchwały. 

Ad 11) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych” 

zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu i usług informując zebranych, iż  
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w dniu 9 marca br. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na Rady Gmin obowiązek uchwalenia uchwał 

dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie ustawy limitowana ma być 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. (Z posiedzenia wyszedł p. w. Brisch – jest 12 radnych). Dotychczasowy 

limit określony był na poziomie 25 punktów. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje 

się 25 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 25 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa oraz 25 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.  

W kwestii zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 20 punktów. W nowym projekcie uchwały 

proponujemy liczbę 20 zezwoleń na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 20 

zezwoleń na sprzedaż od 4,5% do 18% zawartości alkoholu i 20 zezwoleń powyżej 18% 

zawartości alkoholu. P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała czy zmniejszy się kwota przyznawana 

w ramach tych działań? P. B. Pardej odpowiedziała, że głównie ustawa ta dotyka duże miasta, 

w gminie Łubniany w 4 miejscowościach nie ma w ogóle punktów sprzedażowych napojów 

alkoholowych. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 12 głosami „za” podjęto Uchwałę  

Nr XXXIX/272/18 (Zał. Nr 16). 

Ad 12) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany” zreferował p. M. Włodarczyk –

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi informując zebranych, iż przesunięcie 

terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały z dnia 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r. 

podyktowane jest problemami z przeprowadzeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany P. M. 

Włodarczyk dodał, iż obowiązujące dotychczas regulaminy i przepisy w tym zakresie będą 

obowiązywać do dnia 1 grudnia br. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji 

Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej  

w dniu 19 czerwca 2018 r. Stanowisko członków Komisji przedstawili ich Przewodniczący. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/273/18 (Zał. 

Nr 17). 
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Ad 13) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany” zreferował także p. M. 

Włodarczyk – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi informując zebranych, iż tak 

jak w poprzednio omawianym punkcie przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowej 

uchwały z dnia 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r. wynika z problemów z przeprowadzeniem 

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji 

Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej  

w dniu 19 czerwca 2018 r. Stanowisko członków Komisji przedstawili ich Przewodniczący. 

Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/274/18 (Zał. 

Nr 18). 

Ad 14) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów w Masowie” zreferował również p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. 

gospodarki odpadami komunalnymi informując zebranych, iż w przedmiotowym projekcie 

uchwały dodano zapis odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Przedmiotowa kwestia była tematem obrad Komisji Organizacyjno – Finansowej, 

Komisji Rolno – Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej w dniu 19 czerwca 2018 r. 

Stanowisko powyższych Komisji przedstawili ich Przewodniczący. P. J. Pilarczyk wyjaśnił, 

dlaczego wstrzymał się od głosu w tej kwestii na powyższym posiedzeniu Komisji Stałych. P. 

M. Włodarczyk podkreślił, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odbierane będą odpady także z drobnych remontów, jeśli ilość tych odpadów przekroczy zapisy 

w regulaminie, właściciel na własny koszt powinien zamówić kontener w celu ich wyrzucenia 

i wywiezienia, jak było to dotychczas. P. J. Krzyścin zapytał czy uruchomienie PSZOK wpłynie 

na zmniejszenie kosztów odbioru odpadów z placów gminnych. P. M. Włodarczyk 

odpowiedział, iż kwestia ta nie jest powiązana. P. J. Krzyścin poprosił o przygotowanie 

informacji na kolejną sesją odnośnie kwoty dotyczącej wywożonych odpadów z punktów, 

placów gminnych. Głos zabrała p. A. Bielecka podkreślając, iż ponad 20.000,00 zł kwoty, o 

której wspominał radny z Brynicy dotyczyło uprzątnięcia budynku i terenu, który był 

przeznaczony do sprzedaży. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 11 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/275/18 (Zał. Nr 19).  
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Ad 15) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych  

w gminie Łubniany” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż w przedstawionym projekcie 

uchwały zostały ustalone nowe stawki dodatków: motywacyjnego dla dyrektorów, funkcyjnego 

oraz za wychowawstwo. Następnie p. B. Bort przedstawiła wysokość proponowanych stawek 

za wyżej przytoczone dodatki. Ponadto zostały również zmienione wysokości nagród dla 

nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród. Dodała, że zostały uszczegółowione 

zapisy dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Podkreśliła, że 

projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: 

Zarządem Oddziału ZNP w Łubnianach i Komisją Zakładową MOZ PO i W NSZZ 

„Solidarność” w Opolu. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. A. Wiench pod 

nieobecność Przewodniczącego Komisji Oświatowej przedstawił głosowanie członków tej 

Komisji z dnia 6 czerwca 2018 r. w powyższej kwestii (Zał. Nr 20). Wobec braku pytań 

odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/276/18 (Zał. Nr 21).  

Ad 16) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń, 

warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Łubniany” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż zgodnie z art. 72 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły zobowiązane 

są do przeznaczenia corocznie w budżetach odpowiednich środków finansowych  

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują nauczyciele po przejściu  

na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez względu na datę 

przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Uwzględniając 

dotychczasowe rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz orzeczeń sądów w tej kwestii, 

należy podjąć uchwałę uwzględniającą te rozstrzygnięcia m.in. administratorem funduszu na 
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pomoc zdrowotną jest organ prowadzący szkołę, nie można powoływać komisji, która w sposób 

sformalizowany uczestniczyłaby w procedurze przyznawania tych świadczeń. P. B. Bort 

dodała, iż także ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej  

z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, a następnie 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto 

Uchwałę Nr XXXIX/277/18 (Zał. Nr 22). 

Ad 17) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany” zreferowała także p. B. Bort – 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach 

informując zebranych, iż ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych od 1 stycznia 2018 r. staje się nową podstawą do pobierania odpłatności za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnym określonym w uchwale 

przez organ prowadzący. Czas ustawowy nie niższy niż 5 godzin dziennie został wprowadzony 

do projektu uchwały jak w poprzednich latach w wysokości 5 godzin dziennie w godzinach 

określonych w statucie przedszkola. Pozostałe godziny zadeklarowane przez rodziców są 

odpłatne w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć. Dzieci 6-letnie w związku z ich 

subwencjonowaniem nie ponoszą opłat za korzystanie z przedszkola. Uchwała określi również 

termin wnoszenia opłat oraz zniżki w odpłatności. P. B. Bort przedstawiła zmiany, które zostały 

wprowadzone do przedmiotowego projektu uchwały w stosunku do przesłanego wcześniej 

projektu radnym. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przedstawił wynik głosowania 

Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, 

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXXIX/278/18 (Zał. Nr 23). 

Ad 18) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru 

obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany” zreferowała także p. B. Bort – Dyrektor 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując 

zebranych, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 27 października 
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2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i wprowadzeniem do ustawy algorytmu wyliczania 

pensum mieszanego zapisy te zostały usunięte z przedstawionego projektu uchwały. 

Dodatkowo wprowadzono czas pracy terapeuty pedagogicznego, któremu ustalono pensum na 

20 godzin w tygodniu. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie. Dodała, iż projekt ten został 

pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku 

pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/279/18 (Zał. Nr 24). 

Ad 19) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia 

spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż w wyniku reformy oświaty 

powstały dwa nowe akty prawne: ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe oraz 

ustawa Prawo oświatowe, które w części zastąpiły dotychczasową ustawę o systemie oświaty. 

W związku z tym w projekcie uchwały dokonuje się zmiany podstawy prawnej z ustawy  

o systemie oświaty na ustawę Prawo oświatowe. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku 

pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/280/18 (Zał. Nr 25). 

Ad 20) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 

Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany” 

zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Łubnianach podkreślając, że w wyniku reformy oświaty w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostało 

zlikwidowane Publiczne Gimnazjum w Biadaczu, w związku z tym należy usunąć zapis  

o obsłudze tej jednostki z dotychczasowej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

przedstawił wynik głosowania Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku 

pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 12 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XXXIX/281/18 (Zał. Nr 26). 

Ad 21) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 

Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi 

Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor 
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Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując 

zebranych, że w wyniku reformy oświaty z dniem 31 sierpnia 2017 r. zostało zlikwidowane 

Publiczne Gimnazjum w Biadaczu w związku z tym należy usunąć zapis o obsłudze tej 

jednostki ze statutu. Wprowadzone zostały dwie nowe ustawy: Prawo oświatowe oraz ustawa 

o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie, których GZEAS wykonuje zadania. Gminny 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół ma także przejąć nowe obowiązki dotyczące 

naliczania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

osoby fizyczne. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przedstawił wynik głosowania 

Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r. Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały, 

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 12 głosami „za” 

podjęto Uchwałę Nr XXXIX/282/18 (Zał. Nr 27). 

Ad 22) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał sołtys z miejscowości Brynica – p. M. Ciernia 

podkreślając problem komunikacji miejscowości Brynicy z miastem Opole, gdzie kursuje tylko 

jeden autobus dziennie w okresie letnim. Radni z Brynicy oraz z Luboszyc poparli poruszony 

problem przez sołtysa z Brynicy. W odpowiedzi Wójt Gminy Łubniany poinformował, iż 

podjęte zostały rozmowy w tym temacie z Dyrektorem PKS. Problem pojawia się obecnie  

z dowozem dzieci do byłego gimnazjum, dlatego jest pomysł, aby poza dowozem dzieci do 

szkoły w międzyczasie autobus ten kursował po terenie naszej gminy. Ponadto zaproponowano 

także skomunikowanie miejscowości Dobrzeń Wielki, Łubniany i Turawa. Dodał, iż obecnie 

oczekuje na odpowiedź Dyrektora PKS odnośnie odpowiedniego rozwiązania. Podkreślił, iż 

problem ten jest bardzo zauważalny wśród mieszkańców, dlatego problem ten zostanie 

rozwiązany. P. E. Kozik – Mikołaszek przedstawiła jak ta kwestia jest rozwiązana w innych 

gminach. Następnie głos zabrała p. J. Nalepka w sprawie wniosku do Rady Gminy Łubniany 

skierowanego przez Radę Sołecką Wsi Masów w kwestii wsparcia działań Wójta w sprawie 

polepszenia infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Łubniany. Sekretarz Gminy 

odczytała proponowaną odpowiedź do przedmiotowego wniosku. P. E. Kozik – Mikołaszek 

zapytała czy były podejmowane jakieś rozmowy odnośnie współpracy, a nie wystosowywane 

tylko pisma do firmy Orange? W odpowiedzi p. J. Nalepka podkreśliła, że problem ten jak już 

w piśmie zaznaczono dotyczy także Urzędu Gminy, gdzie od nowej kadencji będą prowadzone 

transmisje posiedzeń Rady, tym samym musi zostać zapewnione odpowiednie łącze 

internetowe. Firma Orange odpowiedziała, że nie przewiduje rozbudowy swojej sieci, 

natomiast wezmą to pod uwagę w przyszłych działaniach. Ponadto firma ta podkreśliła, że 
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jeżeli osoby fizyczne mają problem z siecią, wówczas powinny zgłosić ten fakt do operatora. 

Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przytoczoną proponowaną 

odpowiedzią, która jednogłośnie tj. 12 głosami „za” została przyjęta. Przewodniczący Rady 

Gminy Łubniany odczytał petycję mieszkańców Dąbrówki  Łubniańskiej w kwestii podjęcia 

niezwłocznie działań dotyczących budowy ulicy Szkolnej (Zał. Nr 28). Głos zabrała p. J. 

Nalepka stwierdzając, iż termin rozpatrzenia tej petycji to 3 miesiące (do 7 września br.). 

Petycja ta została złożona drugi raz, gdyż pierwsza nie spełniała odpowiednich wymogów 

ustawy. P. M. Waleska zaznaczyła, że w tej kwestii także wystosowała pismo do Wójta Gminy 

oraz zwróciła się z prośbą, aby realizacja tej drogi została ujęta w przyszłorocznym budżecie 

gminy. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przytoczył proponowaną odpowiedź na 

powyższą petycję. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” została ona zaakceptowana przez radnych 

gminy Łubniany. P. J. Krzyścin podkreślił, iż w zeszłej kadencji zaproponował, aby zrobić 

inwentaryzację odnośnie potrzeb dotyczącego drogownictwa, która nie została dokonana. 

Inwentaryzacja ta umożliwiła by mieszkańcom wgląd do kolejności realizacji ich 

wnioskowanego odcinka drogi, przez co mieszkańcy nie czuliby się pomijani. Następnie jedna 

z mieszkanek gminy złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Łubniany oraz pracownikom 

Urzędu Gminy Łubniany za pomoc w napisaniu pracy magisterskiej. Ponadto zabrała głos  

w kwestii zakłócania ciszy nocnej na placu kościelnym oraz na boisku szkolnym  

w miejscowości Luboszyce. Mieszkańcy zgłaszali sprawę Policjantom, aby przeprowadzać 

częstsze patrole w tych miejscach, których niestety nie ma. Dodała, że nie ma nic przeciwko 

temu, aby korzystać z tych miejsc w ciągu dnia, ale nie robić imprez o godzinie 5.00 nad ranem. 

Zwróciła się do Wójta Gminy, aby policja częściej patrolowała te tereny. W innym temacie  

p. E. Kozik – Mikołaszek podkreśliła, iż otrzymują z radną p. A. Patelską informacje i zapytania 

mieszkańców dotyczące nieorganizowania zebrania wiejskiego w Luboszycach. Podkreśliła 

ważność zorganizowania takiego zebrania wiejskiego. Zapytała czy jest jakiś termin (według 

statutu – dwa razy do roku), który gmina wyznacza na zorganizowanie takiego zebrania 

wiejskiego? P. J. Michałowska odpowiedziała, że do niej zapytania mieszkańców w tej kwestii 

nie dotarły. Dodała, iż wraz z Radą Sołecką uzgodniono, że takie zebranie zostanie zwołane 

jesienią bieżącego roku. P. J. Nalepka przedstawiła zebranym informację nt. najbliższych 

terminów sesji Rady Gminy Łubniany. Głos ponownie zabrała p. E. Kozik – Mikołaszek 

proponując, aby ponownie rozpatrzeć regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy. P. B. Bort 

odpowiedziała, że w miesiącu wrześniu zostanie przekazany radnym stosowny projekt uchwały 

odnośnie tego regulaminu, gdyż w dalszym ciągu widnieje zapis w tej uchwale ujmujący klasy 
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IV-VI. Z kolei p. B. Drąg zapytała o etap realizacji parkingu w miejscowości Kobylno? Wójt 

Gminy Łubniany odpowiedział, iż obecnie trwa nabór na wykonawcę. Na zakończenie Wójt 

Gminy Łubniany serdecznie pogratulował radnemu p R. Buchta za zajęcie III miejsca  

w konkursie Agroliga-2018. P. J. Pilarczyk zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy  

w kwestii wywieszenia flagi gminnej oraz państwowej na budynku naszej gminy. Podkreślił, 

iż w zdecydowanej większości siedzib gmin w województwie opolskim wywieszone są flagi 

danej gminy, państwowa oraz często także flaga Unii Europejskiej. Zaproponował, aby może 

w trakcie sesji flagi te były wywieszane. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, iż nie 

widzi w tym problemu. Wójt Gminy odparł, iż propozycja ta zostanie rozważona. 

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

obrady o godzinie 18.30. 

Wyciąg z Protokołu: 

- dla p. B. Cebula, Skarbnik Gminy – kwestia przedstawienia szczegółowych wydatków  

z działu 921 uchwały budżetowej, kwestia kosztów ponoszonych w związku z wywozem 

odpadów z punktów, placów gminnych, 

- dla p. A. Wiench, Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany – kwestia ujęcia propozycji 

zmian do uchwały budżetowej w porządku obrad wszystkich Komisji Stałych. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z wydanych zarządzeń w okresie 

międzysesyjnym, 

Nr 4 – Uchwała Nr XXXIX/266/18, 

Nr 5 – Uchwała Nr 179/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

Nr 6 – Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r., 

Nr 7 – Uchwała Nr 296/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

Nr 8 – Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r., 

Nr 9 – Uchwała Nr XXXIX/267/18, 

Nr 10 – Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji 

Samorządowej oraz Komisji Rolno – Gospodarczej z dnia 19 czerwca 2018 r., 

Nr 11 – Uchwała Nr XXXIX/268/18, 

Nr 12 – Uchwała Nr XXXIX/269/18, 

Nr 13 – Uchwała Nr XXXIX/270/18, 
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Nr 14 – Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2018 r., 

Nr 15 – Uchwała Nr XXXIX/271/18, 

Nr 16 – Uchwała Nr XXXIX/272/18, 

Nr 17 – Uchwała Nr XXXIX/273/18, 

Nr 18 – Uchwała Nr XXXIX/274/18, 

Nr 19 – Uchwała Nr XXXIX/275/18, 

Nr 20 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej z dnia 6 czerwca 2018 r., 

Nr 21 – Uchwała Nr XXXIX/276/18, 

Nr 22 – Uchwała Nr XXXIX/277/18, 

Nr 23 – Uchwała Nr XXXIX/278/18, 

Nr 24 – Uchwała Nr XXXIX/279/18, 

Nr 25 – Uchwała Nr XXXIX/280/18, 

Nr 26 – Uchwała Nr XXXIX/281/18, 

Nr 27 – Uchwała Nr XXXIX/282/18, 

Nr 28 – Petycja mieszkańców Dąbrówki Łubniańskiej. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

 

Protokołowała: 

 

Magdalena Wyzdak - Kołodziej 

 

Zatwierdził: 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Albert Wiench 

 

 

 


