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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 18 września 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 13.30 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 zebranym porządek obrad, w którym 

zaproponował ujęcie dodatkowych punktów w brzmieniu: „Propozycja zmiany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej” oraz „Propozycja zmiany do uchwały budżetowej na 2018 r.”  

oraz ujęcie powyższych punktów w miejsce punktu 2 i 3, tym samym punkty 2 i 3 przesłanego 

wcześniej porządku obrad uległy przesunięciu do punktów 4 i 5, a nowy porządek obrad liczył 

5 punktów (Zał. Nr 2). Wobec powyższego porządek obrad został przegłosowany 3 głosami 

„za” przez członków Komisji Rewizyjnej. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu 

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

p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. M. Piestrak – Inspektor ds. inwestycji oraz p. M. Wyzdak 

– Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany” 

(Zał. Nr 3) zreferował p. M. Piestrak – Inspektor ds. inwestycji informując, iż Uchwałą  

Nr XLI/289/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2018 r., skarga wniesiona przez 

skarżącego została uznana jako nieuzasadniona. Skarżący jak również Starosta Opolski zostali 

zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi. W dniu 20 sierpień 2018 r. skarżący wniósł 

ponowną skargę kierowaną do Rady Gminy Łubniany, jak również do Starosty Opolskiego, 

wnosząc dodatkowo problem zasypanego rowu i parkowania samochodu osobowego marki 

Mercedes. W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyła się wizja lokalna, w obrębie posesji 8 przy ul. 

Grunwaldzkiej w m. Kępa, członków komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych 

i gminnych powołanej przez Starostę Opolskiego. W przedmiotowej wizji, jako zaproszony 

brał udział również przedstawiciel Urzędu Gminy Łubniany. Podczas wizji członkowie komisji 

stwierdzili ustawienie słupka prowadzącego oraz kamienie ponownie ułożone przez sąsiada 

skarżącego. Po zakończeniu wizji przez członków komisji sąsiad skarżącego natychmiast 

usunął kamienie z pobocza drogi. Stanowisko komisji zostało przekazane pismem do Starostwa 

Powiatowego w Opolu, nr KM.7121.2.106.2018.MW z dnia 30.08.2018r. Komisja nie wniosła 

uwag do umieszczonego słupka prowadzącego U-1a, zaleciła natomiast usunięcie kamieni 

(które sąsiad skarżącego usunął po spotkaniu komisji). Ponadto komisja stwierdziła,  

że szerokość zjazdu do posesji nr 8a umożliwia bezpieczne wykonanie manewru włączenia się 
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do ruchu czy też zjazdu z drogi. Umieszczony w poboczu słupek nie ogranicza w żadnym 

stopniu dostępu do zjazdu, informuje jedynie kierowców o szerokości drogi i jej przebiegu 

w planie. P. R. Buchta zapytał o to dlaczego ponownie członkowie Komisji Rewizyjnej zajmują 

się tą sprawą? Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy informując zebranych, iż skarżący 

rozszerzył temat skargi poruszając w niej dodatkowo kwestię rowu oraz parkowania pojazdu, 

w związku z powyższym skarga została przedłożona ponownie na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej oraz Rady Gminy Łubniany. P. M. Piestrak, Inspektor ds. inwestycji odpowiedział, 

iż przedmiotowy rów jest drożny, a w ciągu ulicy Grunwaldzkiej nie ma znaków 

ograniczających zatrzymywanie się i postój samochodów. Członkowie stwierdzili, iż jest to 

spór międzysąsiedzki. P. J. Pilarczyk zasugerował, iż przedstawiciele sołectwa, Sołtys i Rada 

Sołecka, mogliby się także włączyć w rozwiązanie powyższej kwestii. Wobec braku dyskusji 

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

Komisji Rewizyjnej stwierdzili, iż skarga jest bezzasadna. W związku z powyższym Komisja 

wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej” (Zał. 

Nr 4) 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 

Rewizyjnej opowiedzieli się za przedłożoną propozycja zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. W związku z powyższym Komisja wnosi do rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2018 r.” (Zał.  

Nr 5) zreferowała także 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 realizacja zadań zleconych (opłaty za dane osobowe) – 7,00 zł; 
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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; 

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. 

Z kolei 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. Ponadto 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 w 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; 
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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; 

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  
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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 

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. 

P. J. Pilarczyk zapytał co w praktyce oznacza przeniesienie kwoty 667.050,00 zł z wydatków 

ze środków gminy na wydatki związane z drogami publicznymi wojewódzkimi. Skarbnik 

Gminy odpowiedziała, że w bieżącym roku będzie ogłaszany przetarg na inwestycję na drodze 

wojewódzkiej nr 461 w Brynicy. P. B. Cebula dodała, iż wcześniej kwestia ta była ujęta  

w dziale związanym z pozostałą działalnością, obecnie zostało określone, że zostanie 

zrealizowane na drodze wojewódzkiej dlatego też zostanie wykonane w rozdziale klasyfikacji 

obejmującej drogi wojewódzkie. Radny z Brynicy zapytał także o termin grupy 

defaworyzowanie. P. M. Piestrak odpowiedział, iż grupy te określane są odrębnie dla każdego 

projektu unijnego. Mogą dotyczyć ściśle określonej grupy np. osób powyżej 65 roku życia, 

które mają utrudniony dostęp do internetu itp. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono  

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

opowiedzieli się za przedstawioną propozycją. W związku z powyższym wnoszą do Rady 

Gminy Łubniany o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 4) W kwestii propozycji do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. jako pierwszy głos 

zabrał p. E. Fila zgłaszając potrzebę zrealizowania nawierzchni na ul. Brzozowej w Jełowej 

(dojazd do boiska sportowego). Ponadto zaproponował, aby zająć się kwestią dofinansowania 

wymiany pieców. P. B. Cebula odpowiedziała, iż jest zamysł, aby napisać projekt uchwały 

podobny w zapisach do obowiązujących już uchwał w kwestii dotowania przydomowych 

oczyszczalni czy usuwania pokryć azbestowych z domostw. P. M. Piestrak dodał,  

iż alternatywny projekt będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski w Opolu w przyszłym 

roku zakładający uzyskanie środków na dofinansowanie szeroko pojętej termomodernizacji.  

P. K. Baldy dopowiedział, iż przeprowadził rozmowy z gazownią, która stwierdziła, że w 2022 
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roku w centrum Jełowej zostanie poprowadzona sieć gazownicza. P. R. Buchta stwierdził,  

iż jako radni z Łubnian wraz z Sołtysem wsi Łubniany złożą pismo do kancelarii Urzędu Gminy 

w kwestii propozycji do projektu budżetu gminy na 2019 r. Następnie głos zabrał p. J. Pilarczyk 

zgłaszając ponownie do projektu budżetu na kolejny rok przebudowę centrum wsi Brynica  

oraz pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na parking przy ul. Powstańców Śląskich.  

P. K. Baldy dopowiedział, iż chce zrealizować przebudowę centrum Brynicy, gdyż wniosek 

został złożony o dofinansowanie i obecnie jest przygotowywana dokumentacja (były problemy 

z wycinką drzew, gdyż decyzje stały się już nieaktualne). Wraz z budową ścieżki pieszo – 

rowerowej w podobnym terminie będzie realizowana przebudowa centrum Brynicy.  

 

Ad 5) W tym punkcie głos zabrał p. J. Pilarczyk stwierdzając, iż członkowie Komisji 

Rewizyjnej w dalszym ciągu oczekują na harmonogram czynności jakie były podejmowane 

przez Wójta i Urząd Gminy dla ograniczenia potencjalnych konsekwencji wynikających  

z opóźnień i nieprawidłowości leżących po stronie wykonawcy. Materiały te miały zostać 

przekazane do końca sierpnia br. P. K. Baldy odpowiedział, iż na dzisiejsze posiedzenie zostały 

przyniesione dokumenty do przejrzenia w tej kwestii. Radny z Brynicy stwierdził, iż oczekuje 

harmonogramu czynności na piśmie, a nie przedłożenia dokumentacji do przejrzenia. Głos 

zabrał p. M. Piestrak informując zebranych, iż informacja taka zostanie przygotowania  

w najbliższym dniach tj. do dnia 28 września br. Obecnie została wykonana dokumentacja  

na drogę wojewódzką nr 461 oraz na odcinek drogi powiatowej do Świerkli poza pozwoleniem 

wodnoprawnym. W instytucji Wody Polskie procedowanie może trwać nawet do 6 miesięcy, 

dlatego czekamy na pozwolenie wodno – prawne na odcinek prowadzący do Świerkli.  

W momencie otrzymania pozwolenia gmina gotowa jest do ogłoszenia przetargu. Obecnie  

na pierwszy odcinek w miejscowości Brynica dokumentacja jest sprawdzana przez firmę 

zewnętrzną, i jeśli będzie ona poprawna wówczas nawet w przyszłym tygodniu będzie można 

ogłaszać przetarg w tej kwestii. P. J. Pilarczyk zapytał czy została wykonana dokumentacja  

na odcinek z Kępy do Biadacza? P. M. Piestrak odpowiedział, iż dokumentacja ta także jest 

przygotowana poza częścią dokumentacji sanitarnej, gdzie napotkano problemy techniczne  

w miejscowości Biadacz. Dodał, iż podobne problemy z jakimi boryka się gmina Łubniany 

obecnie pojawiają się u kolejnych partnerów przy tworzeniu dokumentacji. P. K. Baldy 

poinformował radnych także o problemach kadrowych w Referacie Budownictwa, gdzie 

kilkukrotnie ogłaszono już nabór na stanowisko, gdzie albo nie wniesiono ofert, albo złożono 

oferty niezgodne ze stawianymi wymogami. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

o godzinie 14.30 zakończył obrady. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności,  

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany, 

Nr 4 – Materiały dotyczące propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany, 

Nr 5 – Materiały dotyczące propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. 

 

Ewald Fila, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej …………………………………………… 

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

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


