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Protokół 

Z połączonego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Łubniany tj. Komisji Organizacyjno – 

Finansowej, Komisja Rolno – Gospodarczej oraz Komisja Rewizyjnej, odbytego dnia 12 grudnia  

2018 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności  (Zał. Nr 

1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 

(Nieobecni byli: p. J. Krzyścin oraz p. Z. Romanowski), w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej 

uczestniczyło także 3 członków na statutowy skład 3, tym samym powyższe Komisje uzyskały quorum 

do podejmowania opinii i wniosków. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 2 członków  

na statutowy skład 4 (Nieobecni byli: p. J. Krzyścin oraz p. Z. Romanowski). W związku z tym Komisja 

ta nie uzyskała quorum do podejmowania opinii i wniosków.  

Ad 1) W tym punkcie wybrano osobę do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego każdej 

Komisji, którą została p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy (głosowanie Komisji Organizacyjno – 

Finansowej „za” głosowali następujący członkowie: p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila oraz  

p. Bernadeta Drąg) (głosowanie Komisji Rolno – Gospodarczej „za” głosowali p. Waldemar Kalina,  

p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert). Następnie głos zabrała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy 

przedstawiając zebranym sposób w jaki będzie przeprowadzane głosowanie w poszczególnych 

komisjach nad wyborem przewodniczącego. W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru 

przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Finansowej. P. B. Drąg zgłosiła kandydaturę p. W. Brisch 

– który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania 

nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: 

głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila oraz p. Bernadeta Drąg) zamknięto listę kandydatów. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem przewodniczącego Komisji Organizacyjno – 

Finansowej, gdzie jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, 

p. Ewald Fila oraz p. Bernadeta Drąg) na przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Finansowej 

wybrano p. W. Brisch. Kolejno przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji Rolno – 

Gospodarczej. P. K. Deinert zaproponował kandydaturę p. W. Kalina – który wyraził zgodę  

na kandydowanie. Wobec braku dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy 

kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za”  

p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) zamknięto listę kandydatów. 

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. W. Kaliny, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof 

Deinert). Przewodniczącym Komisji Rolno – Gospodarczej został p. W. Kalina. Następnie 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch przedstawił zebranym porządek 

obrad, w którym zaproponowano dodanie kolejnych punktów tj. (Zał. Nr 2): 

• „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego”, 
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• „Zmiana Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji”, 

• „Udzielenie pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia ANIMATOR”, 

oraz umiejscowienie ich w dalszej kolejności porządku obrad tj. w punkcie 7, 8 oraz 9. Niniejszy 

zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie członkom Komisji Organizacyjno – Finansowej, 

którzy jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald 

Fila oraz p. Bernadeta Drąg) został przyjęty. W dalszej kolejności porządek obrad przedstawił 

Przewodniczący  Komisji Rolno – Gospodarczej, p. W. Kalina, który także zaproponował ujęcie 

dodatkowych punktów w porządku obrad tj.: 

• „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego”, 

• „Zmiana Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji”, 

• „Udzielenie pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia ANIMATOR”, 

oraz umiejscowienie ich w dalszej kolejności porządku obrad tj. w punkcie 7, 8 oraz 9. Niniejszy 

zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie członkom Komisji Rolno - Gospodarczej, którzy 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar 

Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) został przyjęty. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany”                 

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

Finansowa sporządzona została na lata 2019 – 2025. Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia 

zaplanowano na lata 2019 – 2022, obejmując nimi również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane 

z lat wcześniejszych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy 

Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Ostatnia 

planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 

2025. Następnie p. B. Cebula przedstawiła zmiany wprowadzone do niniejszego projektu w stosunku 

do przekazanego radnym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany do dnia 15 

listopada br. W kwestii prognozy kwoty długu w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu 

uchwały budżetowej na rok 2019 wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz 

deficytu budżetu muszą być zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. Ponadto w objaśnieniach 

zmienione zostały kwoty długu na koniec 2018 r. i jego spłaty (dotyczy to pożyczki z BGK na zadanie: 

Budowa kanalizacji w Luboszycach i stacji uzdatniania wody w Kobylnie). Spłata pożyczki w kwocie 
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1.706.087,95 zł przechodzi na rok 2019. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki 

imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila oraz p. B. Drąg), Komisja Rolno – 

Gospodarcza także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, 

p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) poparli przedmiotową propozycję. W związku  

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

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał. Nr 4) zreferowała 

także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym zmiany proponowane  

do przedstawionego w ustawowym terminie Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2019 r. 

Proponuje się dokonanie zmian w dochodach budżetowych bieżących w następujących działach: 

1) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny -  20.000,00 zł (plan 170.000,00 zł); 

2) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny - 22.467,95 zł (plan: 322.467,95 zł); 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł  (plan 

350.000,00 zł); 

4) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 zł (plan: 

370.000,00 zł); 

5) dział 801 rozdział 80104 § 2700 – środki z innych źródeł (środki z Fundacji „Stocznia”                             

z Warszawy na zakup urządzenia na plac zabaw w przedszkolu w Łubnianach) – 9.800,00 zł. 

W dochodach majątkowych proponuje się dokonać zmian w dziale 900 rozdział 9001 § 6257 w kwestii 

dotacji środków unii europejskiej na budowę kanalizacji na osiedlu w Luboszycach w kwocie 

1.863.000,00 zł. W przychodach budżetowych zmiana wynikłaby w kwestii spłaty pożyczek 

długoterminowych w kwocie 50.620,00 zł (§ 951). P. B. Cebula dodała, iż proponuje się także dokonać 

zmian w wydatkach budżetowych bieżących w następujących działach: 

1) dział 750 rozdział 75085 - przeniesienie z wydatków na zadania statutowe – kwota 10.000,00 

zł na wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny 

nauczycieli) – 10.000,00 zł; 

2) dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększenie o środki z Fundacji „Stocznia” dla 

przedszkola w Łubnianach na zakup urządzenia na plac zabaw - 9.800,00 zł; 

3) dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie wydatków  

na gospodarkę odpadami komunalnymi – 300.000,00 zł; 

4) dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność: Zmniejszenie wydatków na zadania statutowe 

– 10.000,00 zł przeniesienie do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 

5) dział 921 rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 10.000,00 zł na 

pomoc finansową dla Miasta Opola na remont katedry opolskiej. 
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Wójt Gminy Łubniany dodał, iż biskup Andrzej Czaja zwrócił się do wszystkich samorządów  

w województwie opolskim o wsparcie finansowe w kwestii remontu katedry opolskiej. Następnie p. B. 

Cebula podkreśliła, iż rozliczenie spłaty pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę 

kanalizacji Luboszyce i stacji uzdatniania wody w Kobylnie w kwocie 1.706.087,95 zł przechodzi  

na rok 2019. P. E. Fila zapytał czy skutki zwiększenia o 300.000,00 zł kwoty w dziale 900 dotkną 

mieszkańców gminy? P. B. Cebula odpowiedziała, że na odpadach komunalnych gmina nie może 

zarabiać, dlatego źródłem pokrycia tej kwoty są inne środki z budżetu gminy. Dopowiedziała, iż niestety 

wpłaty mieszkańców nie są wystarczające na pokrycie tych kwot. P. P. Wąsiak dodał, iż kwestii 

odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy będzie trzeba się bardziej przyjrzeć, gdyż 

opłaty te rosną także m.in. z powodu nieodpowiedniego segregowania śmieci przez mieszkańców. 

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

Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch,  

p. Ewald Fila oraz p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno – Gospodarcza również jednogłośnie tj. 3 

głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. 

Krzysztof Deinert) opowiedzieli się za przedstawioną propozycją. W związku z powyższym ww. 

Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2019 rok”                 

(Zał. Nr 5) zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu i usług informując zebranych, iż 

program ten ma na celu realizację zadań własnych gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Realizując poszczególne zadania obu Programów 

zawartych w jednym gmina może powierzyć ich wykonanie organizacjom pozarządowym pod 

warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy 

związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania związane 

z profilaktyką alkoholową i narkotykową wykonuje się w szczególności przez: tworzenie warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania 

alkoholu i narkotyków. Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę dlatego, że problemy 

związane z alkoholem i środkami odurzającymi należą do tej grupy problemów społecznych, które 

przybierają duże rozmiary i powodują szkody ekonomiczne, jak i społeczne. w związku z powyższym, 

celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych 

przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody 

związane z alkoholem i narkotykami narażony jest każdy mieszkaniec gminy. Ścisły związek  

z programem ma również stan punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, który łączy się  

z pozyskiwaniem środków od przedsiębiorców finansowych za sprzedaż napojów alkoholowych, które 

muszą zostać wykorzystane wyłączeni na cele profilaktyki programowej. Liczba tych punktów  

w sprzedaży detalicznej obecnie wynosi 15, z kolei liczba punktów sprzedaży gastronomicznej wynosi 
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9. Środki finansowe z tych punktów pozyskane na rok następny wynoszą 100.000,00 zł. P. B. Pardej 

dodała, że w gminie Łubniany są 4 miejscowości, gdzie w ogóle nie jest prowadzona sprzedaż 

jakichkolwiek artykułów. P. P. Wąsiak zapytał, czy mniejsza liczba punktów sprzedaży także artykułów 

alkoholowych przekłada się na niższy poziom problemu związanego z alkoholizmem? P. B. Pardej 

odpowiedziała, że niestety kwestia ta nie przekłada się na niższy problem związany z alkoholizmem  

w gminie Łubniany. P. W. Kalina zapytał o problem alkoholowy w gminie Łubniany? P. B. Pardej 

odpowiedziała, iż obecnie 4 osoby są leczone, a ich sprawy zostały skierowane do sądu. Wobec braku 

dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila,  

p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki 

imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) poparły 

przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie 

stosownej uchwały. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy 

Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany” (Zał. Nr 6) zreferowała p. K. Skowron – Inspektor  

ds. ochrony środowiska i leśnictwa informując zebranych, iż Rządowy Program Czyste Powietrze 

realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakłada 

dofinansowanie na nowe źródło ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. P. P. Wąsiak 

dodał, iż postara się, aby w Urzędzie Gminy Łubniany odbywały się dyżury pracownika 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć szczegółów nt. 

procedury uzyskania dofinansowania w omawianej kwestii. P. K. Skowron dodała, że gmina Łubniany 

miała przystąpić do rządowego programu „Ochrona Powietrza”, jednakże z uwagi na ryzykowne 

procedury realizacji projektu na chwilę obecną gmina Łubniany nie przystąpi do tego programu, który 

zakłada złożenie wniosku zbiorczego beneficjentów dofinansowania, a wycofanie się chociaż jednego 

z nich skutkowałoby unieważnieniem w całości złożonego wniosku. W związku z powyższym żaden  

z beneficjentów nie otrzymałby tego dofinansowania. P. W. Kalina zapytał o kryteria, które należy 

spełnić aby uzyskać dofinansowanie? Kryteria dochodowe są uwzględniane w ramach programu 

rządowego „Czyste Powietrze”. Następnie p. K. Skowron przedstawiła zebranym projekt 

dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Łubniany. 

W ramach tego projektu wnioskodawca będzie mógł uzyskać dotację po zrealizowaniu zadania  

w wysokości do 3.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. Wójt Gminy Łubniany 

dodał, iż dofinasowanie to będzie udzielane budynkom już oddanym, nie nowo budowanym, gdyż 

projekt ten ma na celu wymianę starych kotłów. P. W. Brisch zapytał czy projektem będą także objęte 

budynki takie jak świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia? P. K. Skowron odpowiedziała, że dofinansowanie 
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udzielane będzie tylko osobom fizycznym. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, 

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki 

imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila oraz p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno 

– Gospodarcza również jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar 

Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) przyjęły przedstawioną propozycję. W związku 

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

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” (Zał. Nr 7) zreferowała p. J. Kurek – 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach informując zebranych,  

iż Prawo do świadczenia z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok r.  

o pomocy społecznej. Kryterium od dnia 1 października 2018 roku stanowią kwoty: 701,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie. W dniu 15 października 

2018 r. została podjęta uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje 

wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby  

i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o 

którym mowa w art.8 w/w ustawy (701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej x 150%= 

1051,50 zł. oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie x 150%= 792,00 zł.). Adresatami programu są 

między innymi: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osoby znajdujące się  

w sytuacji wymienionej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,  

w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. P. W. Brisch zapytał o to czy więcej 

jest wypłacanych środków w formie bonów czy jednak środków pieniężnych? P. J. Kurek 

odpowiedziała, że środki pieniężne najczęściej wypłacane są osobom starszym. Dożywianych 

jest 82 dzieci. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do glosowania, w wyniku którego 

Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: 
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głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno – 

Gospodarcza także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. 

Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) przyjęły przedstawioną 

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

stosownej uchwały. 

 

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego” 

(Zał. Nr 8) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy Łubniany w kwocie 

10.096,86 zł dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: 

dofinansowanie wypłaty odszkodowań oraz opłat sądowych z tytułu nabycia nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Łubniany dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 461” polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych, obiektów 

inżynierskich i odwodnienia oraz częściowym poszerzeniu jezdni w ramach zadania pn. 

„Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w Gminie Łubniany. 

Podstawą do udzielenia pomocy będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Łubniany  

a Samorządem Województwa Opolskiego. W 2018 r. w budżecie gminy Łubniany zostały 

zabezpieczone środki na zadanie dotyczące wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości 

pod ścieżki pieszo – rowerowe określone w uchwale budżetowej w dziale 600 – transport  

i łączność, rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatki majątkowe. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald 

Fila, p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. 

Krzysztof Deinert) przyjęły przedstawioną propozycję. W związku z powyższym ww. Komisje 

wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany                 

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji”                 

(Zał. Nr 9) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy przekazując zebranym,  

iż  w związku z obowiązującym od roku 2019 art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 

r. o finansowaniu zadań oświatowych przedłożona zostaje nowa treść załącznika nr 3  



8 
 

do uchwały o dotowaniu publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Łubniany 

dotyczącego rozliczenia dotacji z podziałem na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  

i dzieci pozostałe. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja 

Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za”  

p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg) oraz Komisja Rolno – Gospodarcza 

także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Kalina,                           

p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) przyjęły przedstawioną propozycję. W związku 

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

 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Udzielenia pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia 

ANIMATOR” (Zał. Nr 10) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, 

iż zgodnie z udzielonym w uchwale budżetowej na 2018 r. Wójtowi Gminy upoważnieniem  

do udzielania pożyczek, Wójt Gminy Łubniany działając zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, udzielił Stowarzyszeniu ANIMATOR 

pożyczek na zadania i w kwotach jak w treści uchwały. W umowach zawartych pomiędzy 

Gminą Łubniany a Stowarzyszeniem ANIMATOR określono terminy spłat tych pożyczek  

do dnia 31 grudnia 2018 r. Wszystkie pożyczki związane były z zadaniami 

współfinansowanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej i po rozliczeniu zadań i otrzymaniu 

środków z płatności planowana była spłata tych pożyczek. Z uwagi na przesuniętą płatność  

na rok 2019 Stowarzyszenie ANIMATOR zwróciło się z odrębnymi wnioskami o udzielenie 

pożyczek długoterminowych (są to spłaty wykraczające poza rok budżetowy) tj. do dnia 30 

czerwca 2019 r. Do zmiany tych pożyczek z krótkoterminowych na długoterminowe 

uprawniony jest organ stanowiący tj. Rada Gminy. Wobec braku pytań przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie tj. 3 głosami 

„za” (wyniki imienne: głosowali „za”   p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg) 

oraz Komisja Rolno – Gospodarcza także jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne: 

głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) przyjęły 

przedstawioną propozycję. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. W. Brisch, Przewodniczący Komisji Organizacyjno – 

Finansowej o godzinie 13.15 zakończył obrady połączonych Komisji. 
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Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany, 

Nr 4 – Materiały dotyczące uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r., 

Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2019 rok, 

Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na 

terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję 

niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany, 

Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019 – 2023, 

 Nr 8 – Materiały dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego, 

Nr 9 – Materiały dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji, 

Nr 10 – Materiały dotyczące udzielenia pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia 

ANIMATOR 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Komisji    Przewodniczący Komisji 

     Rolno - Gospodarczej          Organizacyjno – Finansowej 

                 Waldemar Kalina         Waldemar Brisch        

 


