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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 19 września 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 7.30 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. 

N. Dreier. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na 

statutowy skład 5 (nieobecna była p. A. Patelska oraz p. E. Kozik - Mikołaszek). P. N. Dreier 

przytoczył porządek obrad (Zał. Nr 2), który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie 

tj. 3 głosami „za”.  Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu udział wzięli: p. K. 

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

Gminy, p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 

Łubnianach oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany  

z budżetem gminy na 2018 r. Ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych pożyczek jest rok 2024. 

Skarbnik Gminy dodała, iż w przedsięwzięciach pozostałych na zakupy inwestycyjne środków 

trwałych w urzędzie gminy limit w roku 2018 wyniesie 0,00 zł. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami „za” członkowie 

Komisji Oświatowej opowiedzieli się za przedłożoną propozycją zmian  

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady 

Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

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

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

dokonać w dochodach budżetowych bieżących, gdzie zwiększenia proponuje się w łącznej 

kwocie 193.456,30 zł w kolejnych działach: 

1) dział 020 rozdział 02095 § 0750 -  wpływy za dzierżawy łowieckie – 10.000,00 zł; 

2) dział 700 rozdział 70005 § 0920 – pozostałe odsetki – 500,00 zł; 

3) dział 750 rozdział 75011 § 2360 – dochody jednostki samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane osobowe) – 7,00 zł; 

4) dział 750 rozdział 75023 § 0580 – kary, grzywny – 800,00 zł; 

5) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 38.908,00 

zł; 
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6) dział 756 rozdział 75618 § 0490 –  wpływy z opłat na podstawie ustaw  – 9.000,00 zł; 

7) dział 756 rozdział 75618 § 0920 – pozostałe odsetki – 3.000,00 zł; 

8) dział 758 rozdział 75801 § 2920 – rezerwa subwencji oświatowej (na doposażenie  

w pomoce dydaktyczne SP Brynica) – 37.983,00 zł; 

9) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług (zwroty kosztów za przedszkola) – 

86.000,00 zł; 

10) dział 852 rozdział 85295 § 8510 – wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z Powiatowego 

Urzędu Pracy za prace społ. użyteczne) – 7.000,00 zł; 

11) dział 926 rozdział 92605 § 2910 – zwroty dotacji (GZ LZS Łubniany) – 258,30 zł. 

W dochodach majątkowych proponuje się zwiększenia w kwocie 19.093,84 zł w dziale 900 

rozdział 90095 - § 6280 – dotacja na „azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Opolu – 19.093,84 zł. Zmniejszenia proponuje się 

dokonać w dziale 600 rozdział 6330 w kwestii dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie 

własne inwestycyjne (na budowę ul. Dębowej w Kolanowicach) w kwocie 8.908,00 zł. 

P. B. Cebula dodała, iż zmianie ulegną także przychody budżetowe, gdzie odnotuje się 

przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 16.500,00 zł. Kolejne zmiany zostaną 

dokonane w wydatkach budżetowych bieżących w dziale 754 rozdział 75412 na pozostałe 

wydatki (ze środków przeniesionych z dotacji na zakup samochodu strażackiego) w kwocie 

20.000,00 zł. 

Ponadto zwiększenia zostaną zaproponowane w kwocie 318.402,14 zł w następujących 

działach: 

1) dział 600 rozdział 60016 – remonty dróg gminnych – 44.760,00 zł; 

2) dział 750 rozdział 75023 -  przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące 

– 50.000,00 zł; 

3) dział 801 rozdział 80101 – wydatki na doposażenie SP Brynica (ze środków rezerwy 

subwencji oświatowej) – 37.983,00 zł; 

4) dział 801 rozdział 80106 – dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych (w 

Kępie powstał nowy punkt przedszkolny – Tęczowa  Kraina PLUS – 10.000,00 zł; 

5) dział 801 rozdział 80149 – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania – 30.000,00 zł; 

6) dział 852 rozdział 85214 –  środki na zasiłki  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)  - 

30.000,00 zł; 

7) dział 855 rozdział 85510 - na koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (wzrost mies. kosztu o 20 % - 2.869,00 zł na miesiąc) – 10.000,00 zł; 
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8) dział 900 rozdział 90002 – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi  - 

105.659,14 zł. 

 W wydatkach majątkowych proponuje się dokonanie zmniejszeń w następujących działach: 

1) dział 600 rozdział 60016 – zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej  

w Kolanowicach – 44.760,00 zł; 

2) dział 600 rozdział 60095 – Zadanie: Budowa ścieżek rowerowych  - wydatki ze środków 

gminy – 667.050,00 zł; 

3) dział 750 rozdział 75023 – zadanie: zakupy inwestycyjne środków trwałych – 50.000,00 

zł; 

4) dział 900 rozdział 90002 – zadanie: Budowa PSZOK w Masowie -  wydatki ze środków 

własnych gminy -  2.000,00 zł. 

Z kolei zwiększenia proponuje się dokonać w działach: 

1) dział 600 rozdział 60013 –  drogi publiczne wojewódzkie –zadanie: Budowa ścieżek 

rowerowych – ze środków własnych gminy – 110.050,00 zł; 

2) dział  600 rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie  - zadanie : Budowa ścieżek 

rowerowych – ze środków  dofinansowania unijnego  – 557.000,00 zł; 

3) dział 900 rozdział 90002 – zadanie: Budowa PSZOK w Masowie -  wydatki ze środków 

dofinansowania unijnego - 2.000,00 zł. 

P. B. Cebula przedstawiła także rozchody budżetowe, gdzie proponuje się dokonanie zwiększeń 

w kwestii udzielonych pożyczek dla: 

1) Stowarzyszenia  ANIMATOR  – 7.000,00 zł (w ramach zadań z udziałem środków 

unijnych  „Akcje edukacyjne i integracyjne” w ramach PROW na lata 2014 - 2020, 

grant na projekt: „Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup 

defaworyzowanych i zagrożonych w Gminie Łubniany wraz z otwarciem wystawy 

przyrodniczej”) – zwrot pożyczki po rozliczeniu zadania ze środków dotacji; 

2) Stowarzyszenia ANIMATOR - 9.500,00 zł (w ramach zadań z udziałem środków 

unijnych „Akcje edukacyjne i integracyjne” w ramach PROW na lata 2014- 2020 , grant 

na projekt: „Edukacja i integracja mieszkańców z grup defaworyzowanych  

i zagrożonych w Gminie Łubniany”) zwrot pożyczki po rozliczeniu zadania ze środków 

dotacji. 

Dokonane zostaną także zmiany w planach sołectw, a dokładnie w sołectwie Luboszyce, gdzie 

zostanie ujęte zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 10.000,00 zł (wydatki 

bieżące). Z kolei zwiększenia zostaną ujęte w dziale 921 rozdział 92195 także w kwocie 
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10.000,00 zł. Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, iż w związku z powyższymi 

zmianami zmianie ulegną także tabele i załączniki do uchwały budżetowej na 2018 r.: 

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. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” członkowie Komisji Oświatowej poparli proponowane zmiany. W związku  

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

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. N. Dreier – Przewodniczący Komisji Oświatowej 

zakończył obrady o godzinie 7.50. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

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

Łubniany 

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

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 

 

 


