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Protokół 

z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Rolno – 

Gospodarczej oraz Komisji Samorządowej odbytego dnia 23 października w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.30 otworzył Przewodniczący Komisji Rolno – 

Gospodarczej p. E. Fila. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Rolno 

– Gospodarczej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. W. Kalina 

oraz p. M. Zapisek), w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło  

3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. R. Blaszczyk oraz p. M. Zapisek),  

w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło także 3 członków na statutowy skład 5 

(nieobecni byli: p. W. Kalina oraz p. R. Blaszczyk). Powyższe Komisje uzyskały quorum  

do podejmowania opinii i wniosków. Następnie przedstawiono porządek obrad (Zał. Nr 2), 

który został przyjęty jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przez członków Komisji Rolno – 

Gospodarczej, przez członków Komisji Organizacyjno – Finansowej także jednogłośnie tj.  

3 głosami „za” oraz jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przez członków Komisji Samorządowej.  

Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu udział wzięli: p. B. Cebula – Skarbnik 

Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor  

ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

że zmiany proponuje się dokonać tylko w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2018 – 

2021 w kwestii przedsięwzięcia „Przedszkola na wymiar”, gdzie limit na 2018 r. wyniesie 

123.086,75 zł, a zakończenie zadania przewiduje się do 31.10.2018 r. Wobec braku pytań  

w powyższej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – 

Gospodarcza jednogłośnie tj. 3 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa także 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisje wnoszą 

do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

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

zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych o poniższych 

proponowanych zmianach. W dochodach budżetowych bieżących proponuje się dokonanie 

zwiększeń w kwocie 25.802,40 zł w następujących działach: 
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1) dział 700 rozdział 70004 § 0940 –  wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200,00 zł (za 

energię, zastępstwo procesowe); 

2) dział 750 rozdział 75023 § 0740 –  wpływy z dywidend (od banku) – 713,00 zł; 

3) dział 801 rozdział 80104 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( zwrot za czesne 

od nauczyciela) – 1.800,00 zł; 

4) dział 801 rozdział 80104 § 2057 – dotacja (środki unijne) na projekt „Przedszkola na 

wymiar” – 18.256,40 zł; 

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

Urzędu Pracy za prace społ. użyteczne) –  4.100,00 zł; 

6) dział 900 rozdział 90002 § 0640 –  za koszty upomnienia – 650,00 zł; 

7) dział 926 rozdział 92605 § 0920 – pozostałe odsetki – 83,00 zł. 

Z kolei w dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 235.183,10 

zł w dziale 600 rozdział 60095 § 6257 w kwestii środków dofinansowania unijnego  

za dokumentację ścieżek. W wydatkach budżetowych bieżących proponuje się dokonanie 

zwiększeń w kwocie 260.985,50 zł w następujących działach: 

1) dział 600 rozdział 60016 – remonty dróg (ul. Prosta i Sportowa w  Kolanowicach) – 

247.437,15 zł; 

2) dział 801 rozdział 80104 -  PP Kępa – Projekt „Przedszkola na wymiar” (zakończenie 

projektu 31.10.2018 r.) – 13.548,35 zł. 

P. B. Cebula dodała, iż dokonanie zmian proponuje się także w planach sołectw: 

1) Kolanowice:  zmniejszenie w dziale 600 rozdz. 60016 – 3.000,00 zł (wyd. bież.), 

zwiększenie w dziale 700 rozdz. 70005 – wydatki bieżące (świetlica) – 2.000,00 zł oraz 

zwiększenie w dziale 921  rozdział 92195 – kwota 1.000,00 zł; 

2) Kępa: zmniejszenie w dziale 921 rozdz. 92195 – wyd. bież. – 3.500,00 zł, zwiększenie  

w dziale 700 rozdz. 70005 – wyd. bież. (świetlica)  – 3.500,00 zł; 

3) Masów: zmniejszenie w dziale 700 rozdział 70005 (świetlica) – kwota 1.000,00 zł , 

zwiększenie w dziale 921 rozdział 92195 – kwota 1.000,00 zł. 

Nastąpi także zmiana tabel i załączników do uchwały budżetowej na 2018 r. a dokładnie tabeli: 

wydatki sołectw na 2018 r. P. J. Pilarczyk zapytał czy projekt budżetu na 2019 r. będzie 

przedstawiany jeszcze dotychczasowej Radzie Gminy? P. B. Cebula odpowiedziała, iż obecna 

Rada Gminy kończy kadencję 16 listopada 2018 r., a projekt budżetu należy przedstawić Radzie 

Gminy do dnia 15 listopada każdego roku. W związku z powyższym projekt budżetu na 2019 

r. zostanie przedstawiony dotychczasowej Radzie Gminy oraz na kolejnej sesji zostanie 

przekazany nowo wybranej Radzie Gminy. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono  
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do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja 

Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” poparły przedstawioną propozycję.  

W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019” (Zał. Nr 5) zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy informując zebranych, iż organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy 

jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Projekt uchwały w powyższej kwestii był przedmiotem konsultacji, które odbyły się w terminie 

9.10.2018 r. do 16.10.2018 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie 

lub uwagi do w/w projektu na adres Urzędu Gminy Łubniany lub pocztą elektroniczną, bądź 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy. W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w 

podmiotów projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy Łubniany. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia 

czy uwaga do przedłożonego projektu Programu. P. J. Nalepka dodała, że program 

przedstawiony na obecnym posiedzeniu jest analogiczny jak ten obowiązujący w roku 2018. 

Kwota przeznaczona na realizację Programu to 420.000,00 zł. Sekretarz Gminy dodała,  

że podmioty ubiegające się o realizację zadań publicznych w zakresie odpowiadającym 

zadaniom gminy w nowym roku budżetowym są zobligowane do złożenia oferty realizacji 

zadań publicznych do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. We wskazanym 

okresie wpłynęły dwie oferty tj.: Gminnego Zrzeszenia LZS na kwotę 240.000,00 zł oraz oferta 

Caritas w kwocie 237.200,00 zł.  Prognozuje się przeznaczyć po 210.000,00 zł na realizację 

zadań wykazanych w ofertach. P. J. Nalepka dodała, iż kwestia ta była także tematem obrad 

Komisji Oświatowej, której członkowie wyrazili zgodę na przyznanie powyższych środków. 

Ponadto nieobecna na tym posiedzeniu była  p. A. Patelska, która także poparła przedmiotową 

propozycję oraz zwróciła się mailowo z pytaniem odnośnie skali działania Gminnego 

Zrzeszenia LZS (liczby młodzieży, którą zrzesza to stowarzyszenie, jak się rozkłada ta liczba 

http://www.lubniany.pl/
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w poszczególnych sołectwach, i jaka jest liczba miejscowej młodzieży w poszczególnych 

zespołach oraz liczby sędziów w GZLZS). Zapytanie takie zostało wystosowane do GZLZS  

z terminem odpowiedzi na 26.10.2018 r., gdyż Urząd Gminy Łubniany nie jest w posiadaniu 

takich informacji. P. J. Krzyścin zapytał czy przedstawiony program mógłby być omawiany  

i podejmowany już przez nowo wybraną Radę Gminy? W odpowiedzi p. J. Nalepka 

przedstawiła procedurę odbywania się pierwszych posiedzeń nowo wybranych Rad Gmin oraz 

procedurę uchwalania wcześniej przedstawionego Programu. Głos zabrał p. J. Pilarczyk pytając 

w jakim stopniu pokrywa statutową działalność Caritasu kwota przyznana przez Urząd  

w ramach omawianego Programu? P. J. Nalepka przedstawiła na co była przekazana dotacja  

w roku 2017 na rok 2018 i wcześniejsze. Dopowiedziała, iż radni otrzymali w terminie do dnia 

31 maja br. sprawozdanie z funkcjonowania Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2017, gdzie została zawarta szczegółowa informacja na co zostały wydane 

środki w ramach tego Programu. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie tj. 3 głosami „za”, Komisja 

Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa 

również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją.  

W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej” (Zał. Nr 6) zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy 

informując zebranych, iż na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. grupa 

mieszkańców gminy posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego tj. rady 

gminy może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W gminie do 20.000 

mieszkańców grupa ta powinna liczyć co najmniej 200 osób. P. J. Nalepka podkreśliła, że Rada 

Gminy w drodze uchwały określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Przedmiotowe zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. wprowadzono 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. Sekretarz 

Gminy dodała, że przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej powinny być sprawy pozostające w zakresie zadań i kompetencji 

Rady Gminy. Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie może 

ulec zmianie do czasu rozpatrzenia go przez Radę Gminy. Projekt uchwały zgłoszony w ramach 
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obywatelskiej inicjatywy staje się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji  

po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia, gdzie 

należy także uwzględnić zaopiniowanie projektu pod względem formalno – prawnym  

i rozpatrzeniu przez Komisje merytoryczne. P. J. Krzyścin zapytał czy w ustawie jest zapis 

odnośnie tego jakie kwestie obejmować będzie ta uchwała? P. J. Nalepka podkreśliła,  

iż w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wykonywane mogą być tylko zadania 

gminy, mieszczące się w zadaniach należących do wyłącznej właściwości rady gminy. Wobec 

braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – 

Gospodarcza jednogłośnie tj. 3 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa także 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” poparły powyższą propozycję. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady 

Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny  

i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., 

Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą  

Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r.” (Zał. Nr 7) zreferowała 

także p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy informując zebranych, iż 24 września br. Zarząd 

Województwa Opolskiego podjął Uchwałę Nr 6090/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

do „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”. Następnie 

przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzone do regulaminu. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Rolno – Gospodarcza jednogłośnie  

tj. 3 głosami „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

oraz Komisja Samorządowa również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziały się  

za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 6) Nie podjęto tematów. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. E. Fila, Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej 

o godzinie 15.00 zakończył obrady połączonych Komisji. 
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Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany, 

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

Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, 

Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, 

Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany 

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny  

i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., 

Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą  

Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji    Przewodniczący Komisji 

                Samorządowej            Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

                 Waldemar Kalina         Ryszard Buchta 

 

Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej 

 

Ewald Fila 


