Protokół
z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Komisji Samorządowej, Komisji
Rolno – Gospodarczej, Komisji Oświatowej oraz Komisji Rewizyjnej, które odbyło w się w dniu 18
lutego 2019 r. o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności (Zał.
Nr 1) w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 6 członków na statutowy skład 7 (Nieobecny
był p. W. Brisch), w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej uczestniczyło 2 członków na statutowy
skład 3 (Nieobecny był p. W. Brisch), w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej
uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Nieobecny był p. W. Brisch), w posiedzeniu Komisji
Oświatowej uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5 oraz w posiedzeniu Komisji Samorządowej
uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5. W związku z powyższym Komisje uzyskały quorum do
podejmowania opinii i wniosków. P. A. Patelska – Przewodnicząca Komisji Samorządowej przytoczyła
porządek obrad, w którym zaproponowała ujęcie dodatkowych punktów w brzmieniu:
•

„Przyznanie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków”.

•

„Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego”

oraz ujęcie ich kolejno w punkcie 6 i 7, tym samym punkt „Sprawy bieżące” uległ przesunięciu do
punktu nr 8 (Zał. Nr 2). Następnie przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad, w
wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali
„za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska),
członkowie Komisji Oświatowej również zagłosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne,
głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria
Waleska), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za”
(wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert), członkowie Komisji
Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław
Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko),
członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej także zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za”
(wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p.
Zbigniew Romanowski). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt
Gminy Łubniany, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka –
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, p. T. Jonek – Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. S. Kansy – Inspektor ds. melioracji, p. K. Skowron –
Inspektor ds. ochrony środowiska i leśnictwa, p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds.
organizacyjnych. W posiedzeniu udział wzięli także p. R. Buchta – Przewodniczący Rady Gminy oraz
p. K. Kępa-Danek.
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Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami Bezdomnymi na rok 2019”
(Zał. Nr 3) zreferował p. S. Kansy – Inspektor ds. melioracji informując zebranych, iż program realizuje
zadania w zakresie interwencyjnego odławiania bezdomnych zwierząt oraz sterylizację lub kastrację
zwierząt w schronisku jako bezpośrednie działanie mające na celu wpływ na zmniejszenie populacji
zwierząt bezdomnych. Jedyną zmianą w stosunku do ubiegłorocznego programu jest zmiana schroniska,
do którego będą przekazywane bezdomne zwierzęta. Ponadto podkreślił, iż treść projektu Programu w
br. została poddana konsultacjom społecznym w dniach 14 – 22 luty br. Ogłoszenie wraz z projektem
Programu zostało upublicznione na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Łubniany, a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku tutejszego
Urzędu. P. S. Kansy dodał, iż Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt
oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy Łubniany. P. S.
Kansy przedstawił uwagi wniesione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przedmiotowego
projektu programu. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Łubniany, a ich wysokość wynosi 23.000,00 zł, jednakże roczne koszty wynoszą
około 16.000,00 zł – 17.000,00 zł w ciągu ostatnich 3 kilku lat. Dodał, iż jest możliwość ujęcia w danym
programie środków na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących. Przedstawił także
jak wygląda zainteresowanie w kwestii znakowania psów. Radni zapytali o to czy nie można było
wybrać schroniska w bliższej odległości od gminy Łubniany? P. S. Kansy odpowiedział, iż firma ta nie
złożyła oferty w odpowiednim terminie. P. P. Wąsiak nawiązał do tematu sterylizacji zwierząt
bezdomnych, gdzie w Luboszycach należałoby odłowić 7 kotów, którego koszt wynosiłby 4.900,00 zł.
Przeznaczając taką kwotę na sterylizację ograniczymy liczbę kotów wolnożyjących. Kastracja i
sterylizacja powinna dotyczyć zwierząt wolnożyjących. P. S. Kansy zaproponował, że na terenie
sołectwa byłaby zdeklarowana osoba, która mogłaby wyłapać takie zwierzę i zawieźć do sterylizacji, co
stanowiłoby to potwierdzenie, że wysterylizowany został kot wolnożyjący. P. Z. Romanowski nawiązał
do akcji organizowanej w mieście Opole w kwestii przeprowadzenia darmowej kastracji kotów. Zwrócił
się do p. S. Kansy o zorientowanie się czy dany program jeszcze jest realizowany. Wobec braku dalszych
pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert
Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Oświatowej również zagłosowali jednogłośnie tj. 5
głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p.
Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także głosowali
jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof
Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki imienne,
głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Piotr
Blach, p. Tomasz Żelasko), członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej także zagłosowali
jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p.
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Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady
Gminy o podjęcie stosownej uchwały
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łubniany” (Zał. Nr 4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując, iż w załączniku nr 1
wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem gminy na 2019 r. Ostatnim
rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek jest rok 2025. Z kolei w
załączniku nr 2 proponuje się dokonanie zmian w związku z przedsięwzięciem dotyczącym budowy
infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowę centrum przesiadkowego
w Gminie Lewin Brzeski – limity na rok 2019 wyniosą 8.165.000,00 zł oraz na rok 2020 wyniosą
5.176.001,02 zł. Wobec braku pytań w powyższej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p.
Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie
Komisji Oświatowej również zagłosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali
„za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska),
członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki
imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej
głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p.
Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko), członkowie
Komisji Organizacyjno – Finansowej także zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki
imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew
Romanowski). W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał. Nr 5)
zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się dokonanie
zwiększeń w dochodach budżetowych majątkowych w kwocie 1.985.991,00 zł w następujących
działach:
1) dział 600 rozdział 60013 § 6257 – dotacja środków unijnych na ścieżki w Brynicy - 486.000,00
zł;
2) dział 700 rozdział 70005 § 6257 – dotacja środków unijnych na Budowę Centrum wsi Brynica
– 499.991,00 zł;
3) dział 900 rozdział 90095 – dotacja środków unijnych na Budowę PSZOK (za rok 2018) –
1.000.000,00 zł.
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Z kolei w wydatkach budżetowych bieżących proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 690.000,00
zł w działach:
1) dział 600 rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – dotacja dla miasta Opola na zadanie
organizacji transportu lokalnego w ramach porozumienia Gminy Opole i Łubniany (pomoc
finansowa) – 300.000,00 zł;
2) dział 600 rozdział 60016 – remonty dróg gminnych – 150.000,00 zł;
3) dział 750 rozdział 75023 – wydatki na remonty w urzędzie, monitoring – 100.000,00 zł;
4) dział 750 rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy – 30.000,00 zł;
5) dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki na dokumentację do projektu:
Poprawa jakości powietrza w gminie Łubniany, oceny energetyczne budynków do
dofinansowania, opłaty za pobór wód podziemnych i za odprowadzenie ścieków do wód do
ziemi - 100.000,00 zł;
6) dział 926 rozdział 92695 – dotacja celowa na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (złożona została uproszczona
oferta realizacji zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –
Aktywizacja sportowa dzieci z terenów wiejskich – złożona przez Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy Młode Orły Luboszyce (stowarzyszenie) - 10.000,00 zł – na zakupy sprzętu
sportowego, strojów, bramek.
P. B. Cebula dodała, iż proponuje się dokonanie zmian także w wydatkach majątkowych, gdzie
zwiększenia zostaną dokonane w działach:
1) dział 600 rozdział 60013 – zadanie: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Brynicy (zadanie w
całości realizowane w 2019 r.) - 572.050,00 zł;
2) dział 600 rozdział 60095 – dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa
opolskiego i powiatu opolskiego na budowę ścieżek rowerowych na trasie Masów – Łubniany
– 193.950,00 zł. Wójt Gminy Łubniany dodał, iż realizowane są zadania przez powiat opolski
w momencie kiedy gmina zgodzi się na partycypację w kosztach.
3) dział 700 rozdział 70005 – zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Brynica - 499.991,00 zł
(zwiększenie o środki dofinansowania);
4) dział 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - kwota 30.000,00 zł. Komenda
Miejska Policji złożyła wniosek o wsparcie dofinansowania zakupu nowych radiowozów dla
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim (koszt zakupu jednego pojazdu – 90.000,00 zł) –
środki stanowią wpłaty na fundusz celowy na podstawie ustawy o Policji.

4

Wobec braku pytań w powyższej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja
Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Piotr Blach, p. Anna
Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Oświatowej
również zagłosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Tomasz Pyka,
p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Rolno –
Gospodarczej także głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p.
Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6
głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p.
Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko), członkowie Komisji Organizacyjno –
Finansowej także zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald
Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). W związku z powyższym
Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 4) W zagadnieniu dotyczącym „Odwołania Skarbnika gminy” (Zał. Nr 6) głos zabrał p. P. Wąsiak
– Wójt Gminy Łubniany, informując zebranych, iż po wielu latach ciężkiej pracy p. B. Cebula złożyła
w listopadzie 2018 r. wniosek o przejście na emeryturę, który został przyjęty, dlatego też dopełniając
procedury w dniu 25 lutego br. za zgodą radnych gminy Łubniany przejdzie na emeryturę. Wobec braku
pytań w powyższej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa
jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p.
Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Oświatowej również
zagłosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek
Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Rolno –
Gospodarczej także głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p.
Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali 5 głosami „za” przy
1 głosie „wstrzymującym się” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew
Romanowski, p. Tomasz Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko, „wstrzymujący się” p. Ewald Fila),
członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej zagłosowali 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p.
Zbigniew Romanowski, „wstrzymał się” p. Ewald Fila). W związku z powyższym Komisje wnoszą do
Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Powołania Skarbnika gminy” (Zał. Nr 7) zreferował także p. P. Wąsiak
– Wójt Gminy Łubniany informując, iż w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego
Skarbnika gminy, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie budżetu gminy
zaproponował stanowisko Skarbnika gminy p. K. Kępa-Danek spełniającej wymogi proceduralne.
Następnie p. K. Kępa-Danek zaprezentowała dotychczasowe doświadczenie. Wobec braku pytań w
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powyższej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie
tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław
Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Oświatowej również zagłosowali
jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p.
Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także
głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p.
Krzysztof Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki
imienne, głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz
Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko), członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej także
zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta
Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). W związku z powyższym Komisje wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w
Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków” (Zał. Nr 8) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż
zgodnie z zapisami Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, parafia p.w. Św.
Antoniego w Luboszycach złożyła wniosek o udzielenie dotacji w 2019 r. na remonty określone w treści
niniejszej uchwały przy kościele parafialnym w Luboszycach. Zgodnie z wnioskiem koszt całego
planowanego remontu to kwota 54.666,20 zł, wnioskowana dotacja w kwocie 27.330,00 zł stanowi
49,99 % całości kosztów do poniesienia. Środki na udzielenie dotacji zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy Łubniany na 2019 r. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. P. J. Krzyścin zapytał o to, które parafie w ciągu 3 ostatnich
lat otrzymały dotację z Urzędu Gminy. P. B. Cebula przedstawiła parafie, który otrzymały
przedmiotowe dotacje. Wobec braku dalszych pytań w powyższej kwestii przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali
„za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska),
członkowie Komisji Oświatowej również zagłosowali jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne,
głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria
Waleska), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za”
(wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert), członkowie Komisji
Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław
Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko),
członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej także zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za”
(wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p.
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Zbigniew Romanowski). W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego” (Zał. Nr
9) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż udzielenie pomocy
finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego należy określić odrębną uchwałą przez organ
stanowiący. Podstawą do udzielenia pomocy jest umowa

zawarta pomiędzy Gminą Łubniany a

Samorządem Województwa Opolskiego. W 2019 r. w budżecie Gminy Łubniany zostały zabezpieczone
środki na zadanie dotyczące „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie”. Wobec braku pytań w powyższej
kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 5
głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Piotr Blach, p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin,
p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Oświatowej również zagłosowali
jednogłośnie tj. 5 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, p.
Anna Patelska, p. Norbert Dreier, p. Maria Waleska), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także
głosowali jednogłośnie tj. 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Kalina, p.
Krzysztof Deinert), członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednogłośnie tj. 6 głosami „za” (wyniki
imienne, głosowali „za”: p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, p. Ewald Fila, p. Tomasz
Pyka, p. Piotr Blach, p. Tomasz Żelasko), członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej także
zagłosowali jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Ewald Fila, p. Bernadeta
Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski). W związku z powyższym Komisje wnoszą
do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 8) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. K. Skowron w kwestii pisma mieszkańców
miejscowości Kępa. Poinformowała zebranych, iż kwestia ta była rozpatrywana od 2014 r. przez jej
poprzednika i została zakończona. W przedmiotowym piśmie wskazuje się, że przydomowa
oczyszczalnia ścieków z sąsiedniej posesji źle wpływa na glebę wnioskującego. Dlatego też w tej
sprawie przeprowadzone zostały odpowiednie badania gleby, wody, które jednak nie wykazały
negatywnego wpływu przydomowej oczyszczalni ścieków z sąsiedniej działki. Sprawa ta była także
skierowana do SKO. Decyzja Wójta została podtrzymana. Wnioskodawca zwraca się o wznowienie
postępowania, jednakże nie wnosi on nowych dowodów do przeprowadzonego i zakończonego
postępowania, dlatego też nie może ono zostać wznowione. Jedynie można wezwać oskarżonego o
przedstawienie wyników badań przydomowej oczyszczalni ścieków czy spełnia ona kryteria obecnie
terenów Aglomeracji Opolskiej (przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać restrykcyjne wymogi),
podkreślając, że w momencie budowy tej przydomowej oczyszczalni ścieków wszystkie wymogi
zostały spełnione. P. P. Blach podkreślił, iż przeprowadził rozmowę z wnioskującym, który posiada
obszerną dokumentację w tej kwestii. P. J. Krzyścin stwierdził, iż w piśmie wnioskodawca wskazuje,
że ta przydomowa oczyszczalnia ścieków została zrobiona nielegalnie, jak pracownicy Urzędu się na to
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stwierdzenie zapatrują. P. K. Skowron odpowiedziała, iż została ona legalnie wybudowana na tamten
czas. Obecnie zmieniły się przepisy, dlatego można jedynie wezwać do przedstawienia stosownych
dokumentów w kwestii spełniania określonych norm przyjętych dla Aglomeracji Opolskiej, do której
należą tereny miejscowości Kępa. Radny z Kępy stwierdził, iż wnioskodawca wskazuje, że rury
drenażowe położone są za nisko osadzone. P. W. Kalina stwierdził, iż jeżeli dany mieszkaniec
wybudował przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami, to dlaczego miałby się
podłączać do sieci kanalizacyjnej, skoro poniósł w tej kwestii koszty. P. J. Roguła stwierdził, iż obecnie
skoro Kępa należy do Aglomeracji Opolskiej to mieszkańcy posiadający przydomową oczyszczalnię
ścieków wówczas musieliby dokonywać badań zgodnych z rozporządzeniem i w razie potrzeby
przedstawić je do Urzędu Gminy. P. J. Krzyścin zapytał czy właściciel przydomowej oczyszczalni
ścieków został poinformowany o tym, że toczy się takie postępowanie, gdyż można by także właściciela
zapytać w powyższej kwestii. P. K. Skowron odpowiedziała, że nie ma podstaw do powiadomienia
właściciela przydomowej oczyszczalni ścieków, gdyż należy odnieść się do sprawy wnioskodawcy. P.
K. Deinert zapytał co w przypadku, gdy sprawa ta zostanie rozpatrzona negatywnie, tym samym czy
wszystkich mieszkańców mających przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Aglomeracji
Opolskiej będziemy wzywać do przedłożenia stosownych dokumentów. P. K. Skowron odpowiedziała,
że gmina ma obowiązek ewidencjonować te przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz ich kontrolę. P.
T. Pyka zapytał czy właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków został powiadomiony o zmianie
przepisów w poruszanej kwestii. P. K. Skowron odpowiedziała, iż nie znajomość prawa nie zwalnia
obywatela z jego stosowania. Następnie p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa oraz
Gospodarki Komunalnej wypowiedział się w kwestii złożonych pism przez mieszkańców miejscowości
Jełowa. Jedno z pism dotyczy przeznaczenia

w planie za istniejącymi działkami państwa

Dendera terenu pod działalność gospodarczą. W planie zagospodarowania przestrzennego z 2016,
pomiędzy działkami oznaczonymi symbolami 4MU

i 20MN, a terenem przemysłowym

wyznaczono tzw. bufor oddzielający (teren rolny). Ta działka dopiero od niedawna jest własnością
wnioskodawców, którzy wcześniej nie wnosili o zmianę przeznaczenia tego terenu. Podczas możliwości
wnoszenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jełowa w 2016 r. wniesiono
uwagę, aby działki nie przeznaczać jako działki pod działalność przemysłową, a pozostawić je jako
rolne. Uwaga ta nie została uwzględniona podczas zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren ten został mieszkaniowo – usługowo. Aby załagodzić konflikt pozostawiono pas terenu rolnego
pomiędzy terenem inwestycyjnym,
planie zagospodarowania przestrzennego

a mieszkaniowym. Drugi wniosek dotyczy zapisu w
możliwości zatrudnienia do 6 pracowników na

danym obszarze. Planista taki wprowadził zapis do projekt tego planu, a właściciel nie wnosił żadnych
uwag podczas konsultacji. Do powyższej kwestii odniosła się p. A. Patelska czy w planie był zapis w
kwestii zatrudnienia maksymalnie 6 osób. P. T. Jonek odpowiedział, iż wcześniej był to teren
mieszkaniowy, który został przekształcony pod teren mieszkaniowo – usługowy. Radna z miejscowości
Luboszyce zapytała czy jest to teren pozwalający na rozwój tej przedsiębiorczości. P. T. Jonek
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odpowiedział, iż w jego mniemaniu przedsiębiorstwo to będzie mogło się rozwijać. P. E. Fila dodał, iż
z rozmowy z wnioskodawcą wynika, że przekształcenie pozostałej części działki nr 512/48 na
przemysłową rozwiążą problemy wnioskodawcy. Głos w kwestii pisma mieszkańców Kępy zabrał
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany. Następnie podjęto temat pisma posła p. R. Galla w kwestii
proponowanych zmian do ustawy o samorządzie gminnym, gdzie radni wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy nie wnieśli uwag. P. P. Wąsiak poinformował zebranych, iż chciałby aby na sesji przedstawiono
także projekt uchwały w kwestii zasad odpłatnego przejmowania przez gminę Łubniany sieci
kanalizacyjnych czy wodociągowych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych, który obecnie jest
przygotowywany. Przytoczył także stopień refundacji. P. P. Wąsiak zapytał także o możliwość
usunięcia punktu porządku obrad sesji Rady Gminy Łubniany, dotyczący sprawozdania z wydanych
zarządzeń w okresie międzysesyjnym. P. R. Buchta zaproponował, aby takie sprawozdanie przekazywać
radnym przed sesją Rady Gminy Łubniany na skrzynkę pocztową e-mail.

Wobec wyczerpania porządku obrad p. A. Patelska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej
o godzinie 16.50 zakończyła obrady.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Materiały dotyczące Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami Bezdomnymi na rok 2019,
Nr 4 – Materiały dotyczące propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany,
Nr 5 – Materiały dotyczące propozycji zmian do budżetu gminy na 2019 r.,
Nr 6 – Materiały dotyczące odwołania Skarbnika gminy,
Nr 7 – Materiały dotyczące powołania Skarbnika gminy,
Nr 8 – Materiały dotyczące przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w
Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków,
Nr 9 – Materiały dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Komisji Samorządowej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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Waldemar Kalina
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