Protokół
Z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Komisji Rolno – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 14.05 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie
z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno - Finansowej uczestniczyło 4
członków na statutowy skład 5 (nieobecna była p. B. Drąg), w posiedzeniu Komisji Rolno Gospodarczej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 3. W związku z powyższym Komisje
uzyskały quorum do podejmowania opinii i wniosków. P. W. Brisch – Przewodniczący Komisji
Organizacyjno – Finansowej przytoczył porządek obrad, w którym zaproponował ujęcie dodatkowego
punktu w brzmieniu: „Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne” oraz ujęcie tej kwestii w
punkcie nr 5, tym samym punkt „Sprawy bieżące” uległ przesunięciu do punktu nr 6 (Zał. Nr 2).
Następnie przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad, w wyniku którego Komisja
Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie, tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p.
Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), członkowie Komisji
Rolno – Gospodarczej także zagłosowali jednogłośnie tj. 3 głosami „za” za zmianą porządku obrad
(wyniki

imienne,

głosowali

„za”:

p.

Waldemar

Kalina,

p.

Waldemar

Brisch

oraz

p. Krzysztof Deinert). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt
Gminy Łubniany, p. K. Kępa-Danek – Skarbnik Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds.
organizacyjnych.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał. Nr 3)
zreferowała p. K. Kępa-Danek, Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym proponowane zmiany. W
dochodach budżetowych bieżących proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 2.950,00 zł w dziale
921 rozdział 92195 § 0960 w kwestii darowizny na organizację festynu w Sołectwie Dąbrówka
Łubniańska. Z kolei w dochodach majątkowych proponuje się dokonanie zwiększeń w kwocie
19.402,08 zł w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 2057 odnośnie dotacji środków unijnych na Budowę
PSZOK (za rok 2018). Zmniejszenia dokonane zostaną w tej kwestii w dziale 900 rozdział 90002
paragraf 6257. P. K. Kępa-Danek dodała, iż proponuje się także dokonanie zmian w wydatkach
budżetowych bieżących, gdzie zmniejszenia zostaną dokonane w kwocie 3.000,00 zł w dziale 600 rozdz.
60016 w kwestii zmniejszenia środków z remontu dróg gminnych w Sołectwie Brynica. Z kolei
zwiększenia dokonane zostaną w łącznej kwocie 5.950,00 zł w następujących działach:
1) Dział 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie środków
z przeznaczeniem na zakup kosiarki na rzecz Sołectwa Brynica – 3.000,00 zł, (środki Sołectwa
Brynica przeniesione z działu 600),
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2) Dział 921 rozdz. 92195 – wydatki na organizację festynu w Sołectwie Dąbrówka Łubniańska
pochodzące ze środków darowizn – 2.950,00 zł.
Poinformowano także zebranych, iż planuje się dokonanie zmniejszeń w wydatkach majątkowych w
kwocie 100.000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60095 – transport i łączność – pozostała działalność,
zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na pomoc finansową dla samorządu województwa i
samorządu powiatu na budowę ścieżek rowerowych na trasie Masów – Łubniany. Z kolei zwiększenia
dokonane zostaną w dziale 600 rozdział 60014 (§ 6300) – transport i łączność, drogi publiczne
powiatowe zwiększenie środków dotacji przeznaczonych na pomoc finansową Powiatu Opolskiego na
budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów
– X etap” w kwocie 100.000,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie, tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”:
p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), członkowie
Komisji Rolno – Gospodarczej także zagłosowali jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne,
głosowali „za”: p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) popierając
przedmiotową kwestię, tym samym wnosząc do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego” (Zał. Nr 4)
zreferowała także p. K. Kępa-Danek, Skarbnik Gminy informując zebranych, iż przedmiotowy projekt
uchwały przedkładany jest pod obrady w związku z kontynuacją zadania „Budowa kanalizacji
deszczowej w ciągu drogi powiatowej Opole - Łubniany w miejscowości Masów-X etap”, gdzie gmina
Łubniany udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego w wysokości
100.000,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja
Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie, tj. 4 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”:
p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), członkowie
Komisji Rolno – Gospodarczej także zagłosowali jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (wyniki imienne,
głosowali „za”: p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof Deinert) popierając
przedmiotową kwestię, tym samym wnosząc do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty” (Zał. Nr 5) zreferowała p. A. Bielecka - Kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska informując zebranych, iż przedmiotowa kwestia omawiana
jest z powodu niedoboru środków finansowych w budżecie gminy w związku z otwarciem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie oraz nową umową na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, gdzie koszty
funkcjonowania systemu znacznie wzrosły. Przygotowane zostały trzy propozycje stawek za
przedmiotowy odbiór odpadów, co zostało przedstawione w uzasadnieniu do projektu. Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł. W związku z tym,
maksymalna miesięczna opłata za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny
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wynosi 33,86 zł, zaś wyższa stawka opłat, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny wynosi 67,72 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w oparciu o poniesione koszty obsługi systemu za II półrocze 2018 roku oraz wysokości faktur formy
odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany wynoszą 1.934.913,00 zł. P. A. Bielecka
przedstawiła wyliczenia przy podjęciu kolejnych stawek (19 zł, 20 zł, 21 zł). Podkreśliła, że gmina na
odbieraniu odpadów komunalnych od mieszkańców nie może zarabiać. Obecnie gospodarka ta się nie
finansuje sama, dlatego proponowane jest podwyższenie stawki za dany odbiór odpadów. Ponadto jest
potrzeba zatrudnienia kolejnej osoby na PSZOK-u, gdyż jest tak duże zainteresowanie mieszkańców
wywozem odpadów, gdzie jeden pracownik nie jest w stanie zweryfikować przywożonych odpadów, a
mieszkańcy nie chcąc czekać na swoją kolej wyrzucają odpady w nieodpowiednie miejsca na PSZOKu. Jeżeli odpady są źle posegregowane, wówczas firma odbierająca odpady nie odbiera ich w terminie,
a w następstwie po wyższych kosztach. P. W. Kalina zaproponował, aby zabezpieczyć plac PSZOK,
chociażby w automatyczny szlaban, a nie zatrudniać kolejnej osoby. P. J. Krzyścin zapytał czy zdarzają
się momenty, kiedy nikogo nie ma na PSZOK-u? P. A. Bielecka odpowiedziała, że jest tam ruch ciągły.
P. W. Kalina zapytał o zaległości opłat za odbieranie odpadów komunalnych z gminy Łubniany? P. K.
Kępa-Danek odpowiedziała, iż udzieli pisemnej informacji w tej kwestii. P. P. Wąsiak odpowiedział, iż
z tego co się orientuje to ściągalność wynosi 75%. Z kolei p. J. Krzyścin zapytał o to w jaki sposób są
weryfikowane składane przez mieszkańców deklaracje? P. A. Bielecka odpowiedziała, że mieszkańcy
składają deklarację pod własną odpowiedzialnością, ponadto jeśli fakt taki zostanie zgłoszony przez
innego mieszkańca, który zauważył, nieścisłość przy danych odbiorach również jest weryfikowany.
P. W. Kalina odpowiedział, iż przy składaniu pierwszych deklaracji ówczesny pracownik kontaktował
się w tej sprawie z sołtysem wsi. P. A. Bielecka odpowiedziała, że sytuacja taka sprawdza się w
mniejszych miejscowościach, jednakże w tych większych już niestety sołtys nie jest w stanie określić
ilości domowników w każdym domostwie. P. J. Krzyścin podkreślił, iż zadeklarowanych jest 8022 osób,
a z kolei zameldowanych ponad 9000. P. A. Bielecka odpowiedziała, iż wielu jest także mieszkańców
na deklaracjach czasowych. Problem stanowią także mieszkańcy na stałe zameldowani w gminie
Łubniany, a przebywający za granicą, w momencie ich śmierci nie zawsze takie informacje są
przekazywane do Urzędu i dalej widnieją w systemie jako osoby żyjące. P. P. Wąsiak dodał, iż przez
ostatnie trzy lata stawki nie były podnoszone. Na tzw. RIPOK-ach ceny także cały czas wzrastają.
Przedstawiono także stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w gminach ościennych.
P. E. Fila zapytał do jakich cen podniesiono stawki w gminie Murów i Turawa. P. A. Bielecka
odpowiedziała, iż w Turawie podniesiono z 11 zł na 19 zł, z kolei stawek z gminy Murów nie jest w
stanie obecnie przytoczyć. P. Z. Romanowski zapytał czy przyjmując stawkę 21 zł od mieszkańca tym
samym uzyskując zysk w wysokości 73.310,20 zł może on posłużyć jako dopłata dla rodzin
wielodzietnych? P. P. Wąsiak odpowiedział, iż gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów, dlatego
tą stawkę należy odrzucić. P. W. Kalina zapytał czy dopłata dla rodzin wielodzietnych będzie
obejmować wszystkie rodziny wielodzietne? P. P. Wąsiak odpowiedział, iż obejmować będzie rodziny
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posiadające Kartę Dużej Rodziny. P. W. Kalina zapytał o obecne stawki za wywóz odpadów
komunalnych? P. A. Bielecka odpowiedziała, że stawki wynoszą od 8 zł do 15 zł, przy czym 8 zł
obejmuje także wspólnoty mieszkaniowe, a mieszkając w domu jednorodzinnym osoby te płaciłyby 15
zł za osobę. P. K. Deinert poinformował zebranych, iż w gminie Murów stawki wynoszą 12 zł oraz
19,50 zł za osobę za odbiór odpadów komunalnych obecnie (od miesiąca stycznia, przyjmując że
otrzymują worki na odpady oraz kontenery). Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania
nad przyjęciem stawki 20 zł od osoby za zbiórkę selektywną oraz 40 zł od osoby za zbiórkę
nieselektywną w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie, tj. 4 głosami „za”
(wyniki imienne, głosowali „za”: p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew
Romanowski), członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej także zagłosowali jednogłośnie tj. 3 głosami
„za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Waldemar Kalina, p. Waldemar Brisch oraz p. Krzysztof
Deinert) popierając przedmiotową kwestię, tym samym wnosząc do Rady Gminy o podjęcie stosownej
uchwały.
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości” (Zał. Nr 6) zreferowała także p. A. Bielecka,
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska informując zebranych, iż deklaracja
ta została dostosowana do nowych stawek oraz wysokości zwolnień w opłatach. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa tj. 1 głosem
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” (wyniki imienne, głosowali „przeciw”: p. Ewald Fila,
od głosu „wstrzymali się”: p. Waldemar Brisch, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski),
członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej zagłosowali 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” (wyniki imienne, głosowali „przeciw”: p. Waldemar Kalina oraz p. Krzysztof
Deinert, „wstrzymał się od głosu” p. Waldemar Brisch) nie popierając przedmiotowej kwestii.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne” (Zał. Nr 7)
zreferowała także p. A. Bielecka, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
informując zebranych, iż związane jest to z wprowadzeniem ulg w wysokości 30% kwoty opłaty
należnej od każdej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny zamieszkującej na nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Wobec braku
pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa tj. 1 głosem
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” (wyniki imienne, głosowali „przeciw”: p. Ewald Fila,
od głosu „wstrzymali się”: p. Waldemar Brisch, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski),
członkowie Komisji Rolno – Gospodarczej zagłosowali 3 głosami „przeciw” (wyniki imienne,
głosowali „przeciw”: p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert, p. Waldemar Brisch) nie popierając
przedmiotowej kwestii.
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Ad 6) P. W. Kalina stwierdził, iż zgłosiła się osoba zainteresowana w kwestii udostępnienia terenu na
zawracanie autobusu MZK. Zapytał także o termin zakończenia trwającego od listopada remontu
skrzyżowania w miejscowości Biadacz. P. P. Wąsiak odpowiedział, iż został rozstrzygnięty przetarg w
kwestii drugiej warstwy nawierzchni na tym skrzyżowaniu. P. W. Kalina zapytał czy w dalszym ciągu
jest aktualne, że każde sołectwo będzie miało wyznaczonego opiekuna? P. P. Wąsiak dopowiedział, iż
kwestia ta jest jak najbardziej dalej aktualna. Następnie radny z Biadacza zapytał także czy w dalszym
ciągu będą zatrudniane osoby w Urzędzie Gminy? P. P. Wąsiak odpowiedział, iż tak, gdyż są jeszcze
deficyty osób. Dodał, iż w tym zakresie jest przeprowadzany audyt zewnętrzny, gdyż nie wszystkie
zadania wskazane przez ustawę o samorządzie gminnym były wykonywane przez Urząd Gminy. P. W.
Kalina zapytał także o kwestię ścieżek pieszo – rowerowych na trasie Kępa - Biadacz. P. P. Wąsiak
odpowiedział, iż obecnie trwają prace nad zamknięciem drugiego etapu (dokumentacji i pozwoleń na
budowę ścieżek pieszo-rowerowych na trasie Brynica – Świerkla).

Wobec wyczerpania porządku obrad p. W. Brisch, Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej o godzinie 15.15 zakończył obrady.
Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie propozycji zmian uchwały budżetowej na 2019 r.,
Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego,
Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
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