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Protokół Nr XLII/14-18 

z sesji Rady Gminy Łubniany, odbytej dnia 24 września 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 8 radnych (Nieobecni byli:  

p. J. Pilarczyk, p. J. Krzyścin, p. W. Kalina, p. E. Kozik – Mikołaszek, p. A. Patelska,  

p. R. Blaszczyk oraz p. M. Zapisek), 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) Zgodnie ze statutem przed sesją wyłożony został protokół z ostatniej sesji tj. Nr XLI/14-

18, który poddano pod głosowanie, w wyniku którego 8 głosami „za” 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. (Na posiedzenie przybyła p. 

E. Kozik – Mikołaszek – jest 9 radnych). 

Ad 4) W tym punkcie zabrała głos p. A. Szot – Mecenas w kwestii regulaminów placów zabaw 

stwierdzając, iż Rada Gminy ma uprawnienia do podjęcia uchwały w kwestii takiego 

regulaminu. Następnie głos zabrał p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa  

i Gospodarki Komunalnej informując, iż kwestia dotycząca ograniczenia prędkości  

dla samochodów ciężarowych w miejscowości Dąbrówka Łubniańska jest obecnie w toku, 

przygotowywany jest wniosek o ograniczenie tej prędkości. Wystąpiono do Zarządcy drogi 

oraz Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim o przeprowadzanie częstszych kontroli pomiaru 

prędkości. Ponadto przygotowywany jest także wniosek o ustawienie lustra na zakręcie obok 

kościoła w miejscowości Brynica.  

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubniany” 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.  
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(Na posiedzenie przybył p. J. Krzyścin – jest 10 radnych). Następnie przedstawiono wynik 

głosowania członków Komisji Rewizyjnej (Zał. Nr 4) oraz Komisji Rolno – Gospodarczej (Zał. 

Nr 5) nad powyższą kwestią w dniu 18 września 2018 r. Komisja Organizacyjno – Finansowa 

oraz Komisja Samorządowa nie uzyskały quorum do podejmowania opinii i wniosków. 

Ponadto przedstawiono także wynik głosowania członków Komisji Oświatowej w dniu  

19 września 2018 r. nad powyższą kwestią (Zał. Nr 6). Wobec braku pytań odczytano projekt 

uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 10 

głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XLII/291/18 (Zał. Nr 7). 

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2018 r.” zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż powyższa 

kwestia była także tematem obrad Komisji Rewizyjnej, Komisji Organizacyjno – Finansowej, 

Komisji Samorządowej oraz Komisji Rolno – Gospodarczej w dniu 18 września 2018 r.  

Nad przedmiotowym tematem obradowali także członkowie Komisji Oświatowej w dniu  

19 września 2018 r. Przedstawiono wyniki głosowania powyższych Komisji w niniejszym 

temacie. P. B. Cebula poinformowała zebranych, iż proponuje się dokonać zmiany | 

w dochodach budżetowych bieżących, gdzie dokonanie zwiększeń nastąpi w kwocie 

193.456,30 zł w 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; 

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 społeczno - użyteczne) – 7.000,00 zł; 

11) dział 926 rozdział 92605 § 2910 – zwroty dotacji (GZ LZS Łubniany) – 258,30 zł. 
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W dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 19.093,84 zł  

w kwestii dotacji na „azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu. Z kolei zmniejszenia proponuje się dokonać w dziale 600 rozdział 6330  

w kwocie 8.908,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 

inwestycyjne (na budowę ul. Dębowej w Kolanowicach). P. B. Cebula dodała, iż proponuje się 

także zmiany w przychodach budżetowych, gdzie zwiększenia nastąpiłyby w kwocie 16.500,00 

zł z tytułu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych. 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, 

zmniejszenie. 

P. b. Cebula poinformowała, że 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; 

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; 
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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 

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. 



5 
 

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

w wyniku którego 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęto Uchwałę  

Nr XLII/292/18 (Zał. Nr 8). 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych” zreferował p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Komunalnej informując zebranych, że zgodnie z zapisami programu w brzmieniu:  

dofinansowaniu podlegają zadania realizowane na drogach publicznych zaliczonych do dróg 

powiatowych lub dróg gminnych, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. 

Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej  

po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania do jednej z wymienionych kategorii. Ulica Dębowa 

nie była zaliczona do kategorii dróg gminnych, została wybudowana i oddana do użytkowania, 

stąd konieczność zaliczenia w/w drogi do kategorii drogi gminnej. W dniu 06 czerwca 2018 r. 

Wójt Gminy Łubniany zwrócił się do Zarządu Powiatu Opolskiego z prośbą o wydanie opinii 

w terminie 21 dni w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych. 

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych: niezłożenie opinii w przewidzianym 

terminie (tj. 21 dni) uznaje się za akceptację propozycji. Wniosek Wójta Gminy Łubniany 

doręczony został 26 czerwca 2018 r.  Przedstawiając powyższy projekt uchwały pod obrady 

Rady Gminy Łubniany w dniu 24 września 2018 r. stwierdza się, że upłynął ustawowy okres 

złożenia opinii. P. E. Fila, Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej przedstawił 

stanowisko Komisji, którą reprezentuje z dnia 18 września 2018 r. Wobec braku pytań 

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

jednogłośnie tj. 10 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XLII/293/18 (Zał. Nr 9). 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania 

jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany 

pt. „Najlepszy z najlepszych”” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż przedłożony 

projekt ma na celu wyłonienie spośród wszystkich uczniów w Gminie Łubniany trzech 

najlepszych, którym zostanie przyznane jednorazowe stypendium, które wpłynie  

na podniesienie rywalizacji między uczestnikami, co będzie skutkowało lepszymi wynikami  

w nauce i udziałem uczniów w różnych zawodach i konkursach. P. B. Bort przytoczyła 

proponowane zmiany do wcześniej obowiązującej uchwały. Następnie p. N. Dreier przytoczył 

wynik głosowania członków Komisji Oświatowej w powyższej kwestii z dnia 11 września  

2018 r. (Zał. Nr 10). Głos w przedmiotowej sprawie zabrał p. J. Krzyścin podkreślając, iż Rada 
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Gminy ma okazję, aby zmienić zapisy danego regulaminu, który obecnie nie promuje 

wybitnych mieszkańców gminy Łubniany. Zastanawia się dlaczego ciągle kluczowe zapisy 

dotyczące wynagradzania osób biorących udział wielokrotnie w konkursie o randze 

powiatowej, ocenia się wyżej, aniżeli uczniów biorących udział w konkursie 

międzywojewódzkim czy na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że młodzież o takich 

osiągnięciach powinna mieć o wiele wyższą punktację, aniżeli za kilkukrotne podejście  

do konkursów o niższej randze, jak m.in. powiatowe. Dodał, że dziwny jest program, w którym 

promuje się młodzież startującą wielokrotnie w konkursach, a nie promuje się 

najwybitniejszych, którzy przebijają się na arenę ogólnopolską i tam odnoszą sukcesy.  

P. B. Bort odpowiedziała, że kilkukrotnie podejmowano dyskusje w tym temacie, jednakże  

nie otrzymała konkretnych propozycji (radnych czy dyrektorów placówek oświatowych)  

do przedstawianego regulaminu. Dodała, że na posiedzeniu Komisji Oświatowej ustalono,  

że obecnie regulamin ten pozostanie w takim zapisie jak przedstawiono członkom Komisji,  

a w przyszłym roku dokona się już szczegółowych zmian proponowanych przez radnych  

i dyrektorów placówek oświatowych. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, że należało wziąć 

pod uwagę wnioski, które padły na posiedzeniu Komisji Oświatowej. P. B. Bort odpowiedziała, 

iż dane propozycje zanotowała i tak jak mówiono na posiedzeniu Komisji Oświatowej, przed 

zakończeniem roku szkolnego zostaną jeszcze one omówione. (Na posiedzenie przybył  

p. M. Zapisek – jest 11 radnych). Głos zabrał p. N. Dreier przytaczając fakt, że rok temu  

na posiedzeniu Komisji Oświatowej stwierdzono, że dyrektorzy placówek oświatowych 

zauważając nieścisłości w danym regulaminie, przytoczą proponowane rozwiązania  

(po uprzednim przedyskutowaniu z nauczycielami), a te propozycje nie wpłynęły, dlatego też 

regulamin pozostaje w przedstawionej obecnie formie. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, 

że nie były prowadzone takie rozmowy na posiedzeniu Komisji Oświatowej. Przewodniczący 

Komisji Oświatowej odpowiedział, że rok temu we wrześniu zorganizował posiedzenie wraz  

z przedstawicielami placówek oświatowych, gdzie ustalono, że propozycje zmian  

do regulaminu zostaną przekazane po uprzednim rozeznaniu tematu oraz konsultacjach  

z nauczycielami. P. J. Krzyścin stwierdził, iż nie należy kierować się stwierdzeniem, że nie 

wpłynęły żadne propozycje w omawianej kwestii, powinniśmy kierować się zdrowym 

rozsądkiem. Następnie przedstawił punktację proponowaną w danym regulaminie za uzyskanie 

konkretnych osiągnięć w konkursach wojewódzkich a powiatowych. Dodał, iż obecnie szkoły 

liczą 8 klas, dlatego też można by się zastanowić nad ujęciem kategorii wiekowych. P. E. Kozik 

– Mikołaszek podkreśliła, iż na posiedzeniu Komisji Oświatowej ustalono, że obecne poprawy 

jakie mają miejsce w tym regulaminie są związane z ustawą, która weszła w życie. Ponadto 
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ustalono, że zaproponowane zmiany na posiedzeniu Komisji wejdą do przedmiotowego 

regulaminu do końca roku po to, ażeby zmienić punktację w tym regulaminie. Zaproponowano 

pewne zmiany, z tym że umówiono się, aby jeszcze raz pochylić się nad tym regulaminem, 

przeliczyć punktację. Ponadto zmieniono formę już we wniosku dotyczącą tego, że dzieci które 

zdobędą wysokie miejsca na konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, ale nie będą 

reprezentantami jakiegoś klubu sportowego nie działającego na terenie gminy, wówczas osoby 

te nie będą brane pod uwagę. Ustalono, że należy podkreślić walory naszej gminy oraz kluby 

działające na naszym, gminnym terenie. Dopowiedziała, że kolejny raz radni nie mogli się 

porozumieć z Wójtem Gminy w kwestii innego języka obecnego branego pod uwagę w tym 

regulaminie. Wobec braku dalszych pytań odczytano projekt uchwały, a następnie przystąpiono 

do głosowania, w wyniku którego 8 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” oraz przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” podjęto Uchwałę Nr XLII/294/18 (Zał. Nr 11).  

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

działalności Wójta Gminy Łubniany” zreferował p. T. Jonek – Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej informując zebranych, iż 20 sierpnia 2018 r. wpłynęła 

ponownie skarga do Rady Gminy Łubniany, jak również do Starosty Opolskiego w kwestii 

działalności Wójta Gminy Łubniany. Skarżący wniósł dodatkowo problem zasypanego rowu 

i parkowania samochodu osobowego marki Mercedes. W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyła się 

wizja lokalna w miejscowości 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 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. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreślając, 

że członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. 

stwierdzili, że przedstawiona skarga jest nieuzasadniona. Wobec braku pytań odczytano projekt 
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uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie  

tj. 11 głosami „za” podjęto Uchwałę Nr XLII/295/18 (Zał. Nr 12), uznając że powyższa skarga 

jest nieuzasadniona. 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/18 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany” zreferowała 

p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy informując zebranych, że zmiana statutu wywołana została 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. Jeżeli zmiany zostaną uchwalone przez Radę Gminy, wówczas wejdą one w życie 

od nowej kadencji Rady Gminy Łubniany. P. J. Nalepka przedstawiła zmiany zaproponowane 

w przedmiotowym statucie. Stanowisko Komisji Rolno – Gospodarczej w przedmiotowej 

kwestii przedstawił jej Przewodniczący. Wobec braku pytań oczytano projekt uchwały,  

a następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 10 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęto Uchwałę Nr XLII/296/18 (Zał. Nr 13). 

Ad 11) W tym punkcie głos zabrał p. E. Fila zgłaszając wniosek, aby proponowane zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz proponowanych zmian do budżetu gminy Łubniany 

były omawiane tylko w określonej Komisji, ponieważ obecność radnych na posiedzeniach 

Komisji Stałych była znikoma, a niektórzy członkowie Komisji zobowiązani byli  

do kilkukrotnego wysłuchania tych samych informacji. Dodał, iż osoby zainteresowane takim 

przedstawianiem kwestii finansowych nie były obecne na posiedzeniach Komisji Stałych.  

P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała dlaczego Komisja Oświatowa ma sama decydować  

o kwestiach oświaty w gminie? Radni stwierdzili, że decyduje Rada Gminy. Przewodniczący 

Rady Gminy Łubniany dodał, iż zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Stałych wysyłane  

są do wszystkich radnych, tym samym mają oni możliwość uczestniczenia w danym 

posiedzeniu, jednakże bez prawa głosowania. Radna z Luboszyc zapytała: Dlaczego  

p. B. Cebula nie może przedstawić zagadnień dotyczących kwestii finansowych oświaty  

na posiedzeniu Komisji Oświatowej? P. E. Fila odpowiedział, iż na posiedzenia przychodzą ci 

sami radni, którzy w związku ze zgłoszonym wnioskiem na sesji czerwcowej zobowiązani  

są do wysłuchania oraz uczestniczenia w głosowaniu kilkukrotnie nad tematami finansowymi, 

które obecnie omawiane są na wszystkich Komisjach Stałych, a nie jak wcześniej było to 

czynione, tylko na określonych Komisjach. Dodał, iż osoby zainteresowane omawianiem 

tematów finansowych na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych nie są na nich obecne. 

Uważa, że poprzedni tryb pracy Komisji był bardziej rozsądny. Następnie głos zabrała  
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p. B. Cebula informując, iż dla niej nie stanowi problemu kwestia przedstawiania materiałów 

finansowych na wszystkich komisjach stałych, jeżeli Rada Gminy tak zadecyduje.  

P. J. Krzyścin zapytał p. A. Szot – Mecenas o to, kto powinien tworzyć porządek obrad 

posiedzenia na Komisji? P. A. Szot odpowiedziała, że Przewodniczący Komisji ustala porządek 

obrad. Radny z Brynicy zadał pytanie skąd pomysł, aby wszystkie Komisje zajmowały się 

tematami finansowymi? P. R. Buchta dodał, iż nie zabiera się głosu żadnemu radnemu, tylko 

nie wszystkie kwestie finansowe muszą być omawiane przez wszystkie Komisje, a taki właśnie 

wniosek został złożony na sesji czerwcowej. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, że wniosek 

ten dotyczył tego, aby sprawy budżetowe omawiane były w jednym terminie przez Komisje. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, iż dotychczas tak właśnie się to odbywało,  

a obecnie na wniosek zgłoszony na sesji czerwcowej tematy budżetowe omawiane są przez 

wszystkie komisje stałe. P. J. Nalepka dopowiedziała, że na sesji czerwcowej Rady Gminy 

Łubniany zgłoszony oraz pozytywnie przegłosowany został wniosek, aby kwestie finansowe tj. 

propozycje zmian budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej omawiane były  

na posiedzeniach wszystkich komisji stałych. Następnie przystąpiono do głosowanie  

nad złożonym wnioskiem formalnym przez p. E. Fila w brzmieniu:  „Kto jest za tym, aby nad 

kwestią zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej każdorazowo obradowała 

Komisja Organizacyjno – Finansowa, natomiast pozostałe Komisje obradowały by wtedy, 

jeżeli zgłoszą taką wolę”, gdzie jednogłośnie tj. 11 głosami „za” został on przyjęty.  

P. J. Krzyścin zapytał Wójta Gminy o obecną sytuację związaną z projektem ścieżek pieszo – 

rowerowych w gminie Łubniany? Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższych dniach 

ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie odcinka ścieżek pieszo – rowerowych  

w miejscowości Brynica. Pod koniec bieżącego roku ogłaszany będzie również przetarg  

na realizację odcinka prowadzącego od skrzyżowania na ul. Łubniańskiej w Brynicy  

w kierunku miejscowości Świerkla. Przetarg na realizację odcinka z miejscowości Kępa  

do Biadacza będzie ogłaszany wiosną przyszłego roku. Radny z Brynicy zapytał o to,  

czy projekt ten musi zostać zakończony do końca 2019 roku? P. B. Cebula odpowiedziała,  

że przedmiotowy projekt został wydłużony do roku 2021, ze względu na to, że obecnie inne 

gminy uczestniczące w tym projekcie partnerskim zaczynają realizować dokumentację  

na wykonanie tych ścieżek w ramach „Zaprojektuj, wybuduj”. Natomiast gmina Łubniany jako 

pierwsza ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z budową tych ścieżek. P. J. Krzyścin 

zapytał także o prace nad dokumentacją na odcinek z Kępy do Łubnian. Wójt Gminy Łubniany 

odpowiedział, że na odcinek do końca miejscowości Biadacz jest praktycznie wykonany, 

oprócz jednej kwestii dotyczącej kanalizacji w miejscowości Biadacz. P. J. Krzyścin zapytał 
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także czy wykonawcy dokumentacji została uiszczona jakaś część opłaty za wykonane prace? 

Wójt Gminy odpowiedział, że część kwoty została uregulowana za prace, które zostały 

poprawnie przeprowadzone. Później opłacono prace zlecone podwykonawcom. P. M. Zapisek 

zapytał o termin realizacji ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od Masowa? P. K. Baldy 

odpowiedział, że patrząc na sytuację, która zaistniała z poprzednim wykonawcą nie będzie 

składał obecnie żadnych deklaracji. Dodał, że władze województwa i powiatu nie zrealizowały 

tak ważnej rzeczy jak chodniki w gminie Łubniany przez kilkadziesiąt lat. Obecnie zadanie  

to przejęła gmina Łubniany i problemy pojawiają się ze względu na to, że prace prowadzone są 

nie na własności gminy Łubniany. Następnie Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowania 

mieszkańcom sołectwa Jełowa, Radzie Sołeckiej na czele z sołtysem oraz Stowarzyszeniu 

Nasza Wspólnota za świetnie zorganizowane dożynki gminne. P. J. Krzyścin zwrócił się  

do Skarbnik Gminy i do Wójta Gminy Łubniany podkreślając, iż zatwierdzony został plan taryf 

za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków na 36 miesięcy, tym samym pytając  

czy firmy odbierające ścieki przedstawiły również plan w jakich kwotach będą te ścieki 

odbierane w najbliższych 36 miesiącach? Głos zabrał Wójt Gminy Łubniany stwierdzając,  

że tą kwestią zajmuje się przedsiębiorstwo Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja, a taryfy 

zatwierdzane są przez Wody Polskie. Obecnie Rada Gminy i Wójt Gminy nie podejmują 

decyzji w tej kwestii. P. K. Baldy przytoczył ceny taryf w sąsiednich gminach, które są wyższe 

aniżeli w gminie Łubniany. Głos zabrała także p. A. Szot – Mecenas informując, iż to 

ustawodawca narzucił określenie omawianych taryf na okres 36 miesięcy, jednakże przy 

pewnych okolicznościach tj. zmianie  cen odbioru ścieków, wówczas można zmienić daną 

taryfę. Jest to nowy zapis w ustawie. P. J. Krzyścin zapytał czy gmina posiada szczegółowe 

informacje odnośnie ujętej także podwyżki w przyjętych taryfach po 12 miesiącach 

obowiązywania? Wójt Gminy odpowiedział, że przedsiębiorstwo Łubniańskie Wodociągi  

i Kanalizacja nie ma obowiązku przekazywania takiej informacji gminie. P. A. Szot dodała,  

że całą pieczę nad tą kwestią przejęły Wody Polskie, a gminy nie mają na to wpływu.  Radny 

z Brynicy zapytał także czy gmina jest w posiadaniu informacji w jakich cenach odbierane są 

ścieki z gminy Łubniany? Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie nie jest w posiadaniu takich 

informacji. P. E. Fila dopowiedział, że gmina nie może zmienić tych cen. Z kolei p. J. Krzyścin 

stwierdził, że zawsze można zmienić przedsiębiorstwo obsługujące sieć gminną. W odpowiedzi 

radny z Jełowej zapytał czy p. J. Krzyścin uważa, że taryfy te byłyby niższe. Z kolei radny  

z Brynicy odpowiedział, że nie jest w stanie tego określić, gdyż nie posiada informacji  

o konkretnych wartościach, ani ich prognozozach, o które wcześniej pytał. Wójt Gminy 

Łubniany dodał, iż robiąc rozeznanie w tej kwestii wszystkie ościenne gminy mają wyższe 
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taryfy, aniżeli gmina Łubniany. Na zakończenie głos zabrała p. J. Nalepka informując 

zebranych, że kolejna sesja odbędzie się 29 października br. o godzinie 14.00. 

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

obrady o godzinie 15.30. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

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

międzysesyjnym, 

Nr 4 – Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 2018 r., 

Nr 5 – Protokół z posiedzenia Komisji Rolno – Gospodarczej, Komisji Organizacyjno – 

Finansowej oraz Komisji Samorządowej w dniu 18 września 2018 r., 

Nr 6 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 19 września 2018 r., 

Nr 7 – Uchwała Nr XLII/291/18, 

Nr 8 – Uchwała Nr XLII/292/18, 

Nr 9 – Uchwała Nr XLII/293/18, 

Nr 10 – Protokół z posiedzenia Komisji Oświatowej w dniu 11 września 2018 r., 

Nr 11 – Uchwała Nr XLII/294/18, 

Nr 12 – Uchwała Nr XLII/295/18, 

Nr 13 – Uchwała Nr XLII/296/18. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: 

Magdalena Wyzdak – Kołodziej 

Przewodniczący 

Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench 


