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Protokół 

Z posiedzenia Komisji Samorządowej, odbytego dnia 18 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00  

w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 

5 członków na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków. 

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

Komisji, którą została p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy (wyniki imienne, głosowali „za”:  

p. Anna Patelska, p. Piotr Blach, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria 

Waleska). Następnie p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy przedstawiła zebranym sposób w jaki 

będzie przeprowadzane głosowanie w kwestii wyboru Przewodniczącego/ej Komisji 

Samorządowej. W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego/ej Komisji 

Samorządowej. P. N. Dreier zgłosił kandydaturę p. J. Krzyścina – który nie wyraził zgody  

na kandydowanie. Z kolei p. J. Krzyścin zgłosił kandydaturę p. A. Patelskiej – która wyraziła 

zgodę na kandydowanie do wyżej przytoczonej funkcji. Wobec braku dalszych zgłoszeń 

przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Anna Patelska, p. Piotr 

Blach, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) zamknięto listę 

kandydatów. Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Komisji 

Samorządowej, gdzie jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne: głosowali „za” p. Anna 

Patelska, p. Piotr Blach, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska)  

na Przewodniczącego Komisji Samorządowej wybrano p. A. Patelską. Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej, p. A. Patelska przedstawiła zebranym porządek obrad, w którym 

zaproponowano przesunięcie punktu nr 3 w brzmieniu „Propozycje do planu pracy Komisji 

Samorządowej na 2019 r.” na inny termin posiedzenia Komisji Samorządowej (Zał. Nr 2). 

Zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie w wyniku, którego jednogłośnie  

tj. 5 głosami „za” został przyjęty (wyniki imienne: głosowali „za” p. Anna Patelska, p. Piotr 

Blach, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska). 

Ad 2) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Samorządowej,  

p. A. Patelska przedstawiając zarys obszarów jakimi powyższa Komisja powinna się zająć 

(obszar obejmujący kwestie organizacyjne: statuty w tym statut Łubniańskiego Ośrodka 

Kultury, regulaminy, funkcjonowanie Komisji Stałych, statut mieszkańców wsi, organizacja 

gminy, sołectwa oraz współpraca z nimi, strony internetowe, różne jednostki jak straż pożarna, 

współpraca z Radą Młodzieży oraz Radą Seniorów, współpraca Biura Rady Gminy  
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oraz określenie współpracy Biura z wyżej przytoczonymi Radami, prowadzenie edukacji  

w szkołach, zebrania sołeckie, konsultacje społeczne, kwestie organizacyjne Urzędu, w tym 

wniosek o udostępnienie nagrań Komisji, zamieszczanie także nagrania na stronie internetowej, 

współpraca z sołectwami, spotkania z sołtysami, współpraca z Łubniańskim Ośrodkiem 

Kultury. Z kolei w obszarze inwestycji i rozwoju należałoby ująć: plan zagospodarowania 

przestrzennego, kampanię informacyjną, zwiększenie podatku CIT i PIT, środki celowe  

na remonty dróg oraz harmonogram prac w tej sprawie, zadania inwestycyjne w sołectwach  

na lata 2019 – 2023. P. J. Krzyścin dodał, iż Komisja powinna się także zająć tematem 

regulaminu nagrody Wójta Gminy Łubniany, zorganizować spotkanie ze stowarzyszeniami, 

organizacjami pożytku publicznego, zorganizowaniem sekcji sportowych co powinno zostać 

ujęte w statucie Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Obszar finansowy powinien obejmować 

opiniowanie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, środki w ramach sołectwa - 

fundusz sołecki, inicjatywę uchwałodawczą na rzecz Rady Seniorów oraz Rady Młodzieży. 

Kolejnym obszarem, którym powinna zająć się Komisja Samorządowa to prewencja  

i bezpieczeństwo – kwestia szkół, współpraca zagraniczna, koordynowanie pracy pracowników 

Urzędu przy prowadzonej współpracy z Arnstein. P. N. Dreier zapytał czy statut pozwala na to, 

aby publikować nagrania z posiedzeń Komisji. P. J. Nalepka odpowiedziała, że ustawa i statut 

reguluje tylko kwestię dotyczącą posiedzeń Rady Gminy Łubniany. 

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał.  

Nr 3) omówiła p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, że w dziale 801 rozdział 

80195 w wydatkach budżetowych bieżących na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynął wniosek Bajkowego Lasu 

w Łubnianach skupiającego dzieci w wieku przedszkolnym o dotację na zadanie doposażenia 

placówki w kwocie 10.000,00 zł. Z kolei w dziale 855 rozdział 85505 w związku ze zmianą 

dotacji na jedno dziecko zwiększą się dotacje na żłobki w kwocie 10.000,00 zł. W dziale 855 

rozdział 85505 nastąpi zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł w związku ze środkami na zwroty 

kosztów za dzieci z Gminy Łubniany uczęszczające do żłobka w Dobrzeniu Wielkim. P. A. 

Patelska zapytała czy inne placówki niepubliczne jak żłobek w Kępie otrzymywały takie 

środki? P. B. Cebula odpowiedziała, że w gminie Łubniany jest tylko jeden żłobek. Wobec 

braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 5 głosami 

„za” Komisja Samorządowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, 

p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła przedmiotową 
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propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie 

stosownej uchwały. 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany” (Zał.  

Nr 4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na podstawie  

art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy 

ustala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej. W projekcie uchwały 

zmieniającej Uchwałę z dnia 26 marca 2018 r. uległa podwyższeniu kwota miesięczna dotacji 

na jedno dziecko w żłobku – do kwoty 400,00 zł. Zmiana powyższa obowiązywałaby od  

1 marca 2019 r. P. P. Blach zapytał ile dzieci z gminy Łubniany uczęszcza do żłobków  

w Dobrzeniu Wielkim? P. B. Cebula odpowiedziała, że 4 dzieci uczęszcza do żłobka  

w Dobrzeniu Wielkim. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Samorządowa (wyniki imienne: głosowali 

„za” p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier oraz p. Maria 

Waleska) poparła przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi  

do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki” (Zał. Nr 5) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do 3 lat istnieje możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobkach, klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna dzieciom  

z terenu innej gminy, niż gmina dotująca dane żłobki na swoim terenie. Do żłobka „Pod 

Rozbrykanym Kucykiem” w Gminie Dobrzeń Wielki uczęszcza ok. 4 dzieci z Gminy 

Łubniany. Dodała, że podjęcie powyżej kwestii pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki w sprawie finasowania kosztów dzieci z Gminy Łubniany objętych opieką  

w żłobku w Gminie Dobrzeń Wielki. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Samorządowa (wyniki imienne: 

głosowali „za” p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier  

oraz p. Maria Waleska) poparła przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. 

Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 
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Ad 6) W tym punkcie głos zabrał p. N. Dreier w kwestii wydłużenia pracy lekarza w jednym 

dniu w tygodniu do godziny 18.00 w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jełowej. Ponadto poruszył 

kwestię dojazdu uczniów z miejscowości Grabie i Kobylno (20 uczniów) oraz z Dąbrówki 

Łubniańskiej (około 10 uczniów) do szkół podstawowych, a także zapewnienie dojazdu 

uczniów z miejscowości Kolanowice i Masów. P. N. Dreier dodał, także iż mieszkaniec Jełowej 

wystąpił z propozycja zapewnienia dożywiania osób starszych w ramach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łubnianach oraz CARITAS. P. M. Waleska zapytała czy wszyscy 

mieszkańcy w miejscowości Dąbrówka Łubniańska będą mieli dostęp do kanalizacji 

sanitarnej? Zapytała także o mieszkańców ul. Oleskiej w kierunku miejscowości Jełowa  

w Dąbrówce Łubniańskiej. P. M. Włodarczyk odpowiedział, iż domostwa zlokalizowane  

przy końcu ul. Oleskiej w Dąbrówce Łubniańskiej prawdopodobnie nie są ujęte w Aglomeracji, 

jedynie mogą starać się o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków.  

P. M. Waleska podkreśliła, że problemem jest wysoki stan wody na tych terenach, dlatego 

mieszkańcy ci chcieliby mieć także dostęp do kanalizacji sanitarnej. Głos zabrał p. J. Krzyścin 

podkreślając, iż w miejscowości Brynica także są tereny wyłączone z przebiegu kanalizacji 

sanitarnej w ramach Aglomeracji, dlatego należałoby obecnie dokończyć budowę kanalizacji 

sanitarnej, a następnie rozważyć i skalkulować najlepsze propozycje dla terenów nieobjętych 

powyższą inwestycją. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. A. Patelska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej  

o godzinie 12.50 zakończyła obrady Komisji Samorządowej. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r., 

Nr 4 – Materiały dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 

26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany, 

Nr 5 – Materiały dotyczące porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki, 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej 

 

Anna Patelska 

 

 


