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Protokół 

Z połączonego ósmego posiedzenia Komisji Samorządowej oraz piątego posiedzenia Komisji 

Oświatowej, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 3 członków 

na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. T. Pyka oraz p. N. Dreier), w posiedzeniu Komisji Oświatowej 

uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. P. Blach oraz p. N. Dreier). W 

związku z powyższym Komisje uzyskały quorum do podejmowania wniosków i opinii. Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej przedstawiła zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponowała 

ujęcie dodatkowych punktów w brzmieniu: 

• Propozycja 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, 

• Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany, 

Oraz ujęcie ich kolejno w punktach 4 i 5, tym samym kolejne punkty uległy przesunięciu. W związku z 

powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad liczącym 8 punktów, w wyniku 

którego członkowie Komisji Samorządowej jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Anna 

Patelska, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Maria Waleska) oraz Komisja Oświatowa także  zagłosowała 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska oraz p. Maria 

Waleska) przyjęciem zmienionego porządku obrad. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu 

uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. P. 

Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – 

Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) W tym punkcie głos zabrał p. P. Pośpiech stwierdzając, że organem właściwym do sporządzenia 

i przedstawienia raportu o stanie gminy  jest Wójt Gminy, jednak wg Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu nadzór i koordynację nad tworzeniem raportu o stanie gminy przekazano Sekretarzowi Gminy. 

Do końca maja a dokładnie 29 maja 2019 r. został przekazaniu radnym stosowny raport oraz został 

opublikowany na stronie www.bip.lubninay.pl wraz z pouczeniem, że jeżeli mieszkańcy chcieliby wziąć 

udział w debacie są zobowiązani do złożenia na piśmie wniosku (ostatecznie na dzień przed sesją) 

popartego 20 podpisami mieszkańców. Chcieliśmy, aby Raport informację uzupełniał i poszerzał, a nie 

powielał w odniesieniu do innych dokumentów. Dlatego zgromadziliśmy tutaj jak największą ilość 

danych, które, mam nadzieję, staną się użyteczne dla nas w codziennej pracy. Ważne, aby stał się także 

źródłem informacji dla mieszkańców. W pierwszym roku nie określamy uchwały wskazującej dokładnie 

jak taki raport powinien zostać napisany, dlatego na podstawie otrzymanego przez Państwa raportu 

będzie można zgłosić na kolejne lata informacje, które chcielibyście Państwo, aby zostały rozszerzone. 

P. P. Pośpiech przy sporządzaniu danego raportu zwrócił się do pracowników Urzędu o przekazanie 

http://www.bip.lubninay.pl/
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istotnych informacji nt. tego co zostało wykonane w ubiegłym roku. Poinformował radnych, że 

dokument został sporządzony w sposób syntetyczny, przy wykorzystaniu zestawień tabelarycznych, w 

których ujęto nie tylko poszczególne zadania realizowane przez gminę, ale jednocześnie zawarto 

informację o tym kto, jaka komórka organizacyjna lub jednostka orgnizacyjna dane zadania realizuje. 

Staraliśmy się przedstawić dane w sposób bardzo czytelny dla Państwa radnych, ale także dla 

mieszkańców gminy. Po czym Sekretarz Gminy omówił przykładowe dane, takie jak: ilość 

mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć, ilości dróg w ich kategoriach, 

dane dotyczące szkół itp. Następnie nawiązał do wotum zaufania, że znacząca jest uchwała w tej kwestii, 

wymóg jest taki, aby była przegłosowana bezpośrednio po przeprowadzeniu debaty. Skutkiem 

nieudzielenia w dwóch kolejnych latach wotum zaufania będzie utworzenie uchwały o przeprowadzenie 

referendum, które będzie dotyczyło Wójta jak i Rady Gminy. 

Ad 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok przedstawiła p. K. Kępa – Danek – 

Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zostało złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu, która wystawiła pozytywną opinię w powyższej kwestii. Dochody z końcem 2018 r. wyniosły 

92,99% planu stanowiąc kwotę 36.466.454,18 zł, w tym dochody bieżące oraz dochody majątkowe. 

Wydatki stanowiły 90,1% podanego planu, tj. na poziomie 40.511.491,47 zł. Wynik budżetu zamknął 

się deficytem w kwocie 4.045.037,29 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2108 r. wyniosły 8.891.101,30 

zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtowały się na poziomie 13.808.387,59 zł. 

Dochody uzyskane w zakresie oświaty i wychowania przy założonym planie 932.017,21 zł zostały 

wykonane ponad plan w wysokości 989.589,51 zł. Z kolei wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 

12.944.577,91 zł zostały wykonane w 98% tj. 12.698.527,80 zł.  Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 

wyniosły 7.965.680,97 zł. Plan przedsięwzięć został wykonany w 2018 r. na poziomie 6.376.376,72 zł, 

w ramach których zrealizowano: 

• Projekt Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, 

• Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych 

w Gminie Łubniany, 

• Przedszkola na wymiar – utw3orzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz 

wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej, 

• Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych 

w gminie Łubniany, 

• Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji. 

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano: 

• Budowę budynku zaplecza socjalno – sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce, 
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• Budowę oświetlenia ulicznego – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, 

• Budowę kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania, nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2018 r., w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali 

„za” p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Maria Waleska) oraz Komisja Oświatowa także  

zagłosowała jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska oraz p. 

Maria Waleska) przyjęciem powyższego sprawozdania. W związku z powyższym Komisje wnoszą do 

Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 3) Przedmiotowy punkt zreferowała p. K. Kępa – Danek informując zebranych, iż 

sprawozdanie finansowe zostało przekazane do końca miesiąca kwietnia do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. Dodatkowy załącznik stanowiła szczegółowa informacja w zakresie 

analiz wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Bilans wykonania budżetu gminy 

Łubniany zamknął się sumą bilansową 4.890.997,36 zł, w tym wynik wykonania budżetu 

deficyt na poziomie 4.045.037,29 zł. Sprawozdanie finansowe bilans łączny gminy i jednostek 

organizacyjnych zamknął się sumą bilansową 55.734.625,48 zł, w tym aktywa stanowią 

53.080.967,97 zł, zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 3.047.501,92 zł, z kolei 

zobowiązań długoterminowych nie odnotowano. Zysk wypracowany na koniec 2018 roku 

wyniósł 4.617.489,73 zł. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania, nad przyjęciem 

sprawozdania finansowego gminy za 2018 r., w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie 

tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Maria Waleska) oraz 

Komisja Oświatowa także  zagłosowała jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Jacek Roguła, 

p. Anna Patelska oraz p. Maria Waleska) przyjęciem powyższego sprawozdania. W związku z 

powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 4) W kwestii punktu „Propozycja 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 3) 

zreferowała także p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż projekt uchwały 

został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat 

oraz w oparciu o przepisy Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i 

kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany oraz Uchwały Nr IV/17/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w 

sprawie zmiany w/w uchwały za każde dziecko objęte opieką w żłobku, Gmina Łubniany przekazuje 
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dotację celową w wysokości 400,00 zł miesięcznie, bez względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

Gmina Łubniany dotuje w tej chwili 10 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin. Nowelizacja ww. 

ustawy pozwala określić kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja celowa. Jednocześnie art. 

60 a ww. ustawy wprowadza zapis umożliwiający zawieranie porozumień pomiędzy gminami w sprawie 

zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu innej gminy. Gminy na mocy 

podpisanego porozumienia, mogą współuczestniczyć w finansowaniu pobytu dzieci z terenu swojej 

gminy w żłobkach na terenie innej gminy. W związku z powyższym podjęcie uchwały spowoduje skutki 

finansowe dla  budżetu Gminy Łubniany poprzez finansowanie opieki zapewnianej w żłobku dzieciom 

z terenu Gminy Łubniany oraz uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za dzieci objęte opieką w 

żłobkach z terenu innych gmin. W przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały od września Gmina 

Łubniany zapewniać będzie finansowanie jedynie na dzieci z terenu Gminy Łubniany. 

P. J. Krzyścin zapytał czy wiadomo ile wynosi odpłatność dokonywana przez rodzica za dziecko w 

żłobku. P. P. Pośpiech odpowiedział, iż rodzic płaci ok. 400 - 450 zł miesięcznie, gdyż przychód 

przedszkola za jedno dziecko wynosi około 800 zł. Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” 

p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Maria Waleska) oraz Komisja Oświatowa także  

zagłosowała jednogłośnie tj. 3 głosami „za” (głosowali „za” p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska oraz p. 

Maria Waleska) przyjęciem powyższej propozycji. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady 

Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

 

Ad 5) Głos w kwestii punktu „Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany” (Zał. Nr 4) zabrała p. 

A. Patelska informując, iż kolejny raz omawiany jest ten temat. Radna podkreśliła, iż od kiedy gminą 

zarządza p. P. Wąsiak widoczne są znaczne postępy zarówno to co tutaj się dzieje, jak i w Brynicy, 

porządkowanych jest wiele spraw, o których głośno się mówi także w mediach. Powoduje to, że jako 

radni powinniśmy pochylić się nad podwyższeniem wynagrodzenia Wójta. Podwyższenie tej kwoty 

wyniosłoby o niewielką kwotę 1.320,00 zł brutto. P. A. Patelska przekazała zebranym projekt uchwały. 

Podkreśliła, że działania obecnego Wójta Gminy są bardzo transparentne, dlatego zasadne jest 

podwyższenie przedmiotowego wynagrodzenia. Ludzie doceniają i widzą jak pracuje obecny Wójt. 

Podkreśliła, że wydaje się, że te argumenty, które dotychczas były przedstawiane nie będą obecnie brane 

pod uwagę patrząc na działalność Wójta Gminy Łubniany. Wnioskuje się o łączną kwotę dla Wójta 

Gminy Łubniany w wysokości 9.898,00 zł brutto, do której obecnie brakuje 1.320,00 zł brutto. P. J. 

Krzyścin dodał, iż może jeszcze nie wszyscy radni widzą jak pracuje Wójt Gminy Łubniany i jak jest 

to kłopotliwe. P. A. Patelska dopowiedziała, że ostatnie kilka miesięcy pokazało nam jak fajnie, 

dynamicznie pracuje Wójt, spotyka się z mieszkańcami. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do 

glosowania, w wyniku którego Komisja Samorządowa 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” (głosowali: „za” p. Anna Patelska, p. Jarosław Krzyścin, „wstrzymała się” od głosu: p. Maria 
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Waleska) oraz Komisja Oświatowa także 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (głosowali: 

„za” p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, „wstrzymała się” od głosu: p. Maria Waleska) pozytywnie 

rozpatrzyły przedmiotową kwestię. W związku z powyższym Komisje wnoszą do Rady Gminy o 

podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 6) W kwestii punktu dotyczącego podsumowania wizyty w Arnstein głos zabrała Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej informując zebranych, iż decyzją Wójta oddelegowani do tego wyjazdu zostali 

m.in. p. A. Patelska, p. J. Krzyścin – radni, p. A. Baziuk – Dyrektor PSP w Jełowej (praca nad wymianą 

uczniów), p. J. Kurek – Kierownik GOPS (wizyta w domu pokoleniowym – przedszkole dla dzieci, 

współpraca z seniorami - osobami, które potrzebują takiej pomocy. Ponadto dzieci które potrzebują 

pomocy mogą korzystać z pomocy wolontariuszy).P. A. Patelska podkreśliła, że wizyta ta miała 3 

aspekty, pierwszy - w tych obu gminach są obecnie nowi wójtowie, gdzie miało miejsce zapoznanie 

tych władz. Poinformowała zebranych o odbytym spotkaniu z Michaelem Millerem właścicielem firmy 

zajmującej się projektowaniem krajobrazu, zieleni, brukowaniem, tworzeniem konstrukcji jak ścianek 

wspinaczkowych, który zaproponował zatrudnienie/ wymianę stażystów czy osób poszukujących pracy 

z naszej gminy. Wówczas osobom tym zapewniona zostałaby nauka zawodu wraz z możliwością 

zatrudnienia. Ponadto delegacja z gminy Łubniany miała możliwość odwiedzenia browaru wraz z 

zapoznaniem się z procesem produkcji. W delegacji uczestniczyła także p. A. Trychan – działaczka 

samorządowa, która usłyszała także o możliwości organizacji stażu młodzieży w zaprzyjaźnionej 

gminie, wymianie uczniów. P. A. Patelska dodała, iż nasza gmina ma bardzo mocne korzenie 

mniejszości niemieckiej i należy podkreślić, że Wójt zaproponował wyjazd w tą delegację p. R. 

Iszczyńskiemu, który w tych strukturach pełni także ważną rolę, był także m.in. tłumaczem podczas 

tego wyjazdu. W delegacji uczestniczyła także p. S. Heisig – Brzana, kierownik Referatu Promocji. W 

Arnstein wielkim zaangażowaniem i pomocą w organizacji tego wyjazdu i zapewnienia atrakcji 

zapoznania się z częścią merytoryczną, biznesową, kulturalną oraz integracyjną wykazali się m.in. 

Bernard Roll oraz Nadine Willert. Odwiedzono także punkt gdzie jest miejscowość ogrzewana jest 

biomasą, co jest zasługą F. J. Sauera. P. J. Krzyścin dodał, iż firma Miller zaproponowała także 

przyuczenie do zawodu/pracy w ogrodnictwie osobom wchodzącym na rynek pracy, szukających 

zatrudnienia. W tym celu firma Miller poniosłaby koszty związane z zakwaterowaniem, a po odbyciu 3 

letniej praktyki osoby te uzyskałyby certyfikat poświadczający przyuczenie do zawodu. P. A Patelska 

zwróciła uwagę, że podziękowanie należy się firmie Cukry Nyskie oraz ceramika Tułowice,p. Wypchło 

którzy wsparli nas produktami regionalnymi. 

Ad 7) W kwestii opracowania harmonogramu imprez w gminie Łubniany także głos zabrała p. A. 

Patelska podkreślając, iż dotychczas u nas w gminie taki wspólny harmonogram nie funkcjonował. 

Zdarzył się przypadek, iż w tym roku w jednym dniu odbyły się dwie imprezy w naszej gminie. 

Przekazała radnym druki w celu przygotowania wraz z sołtysami informacji nt. planowanych imprez w 

danym sołectwie. W tej kwestii wypowiedział się p. P. Pośpiech informując zebranych, jak wyglądały 
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prace nad takim harmonogramem w Kluczborku. P. J. Krzyścin zaproponował, że powinny być imprezy 

wiodące, jak np. dzień dziecka i organizować je w danym miejscu, wspólnie w jednym terminie, a w 

kolejnym roku można zorganizować taką imprezę w innej miejscowości. W tych różnych imprezach 

uczestniczą grupy taneczne, czy uczestnicy zajęć Łubniańskiego Ośrodka Kultury, dla których także 

jest skomplikowane przedstawienie swoich umiejętności w jednym dniu w kilku miejscach, a taki 

harmonogram ułatwiłby organizację tych imprez.  

Ad 8) P. J. Krzyścin zwrócił się z pytaniem do p. M. Piestraka czy w Brynicy podłączanie się 

mieszkańców do sieci kanalizacyjnej dało już jakieś efekty? Zastępca Wójta odpowiedział, iż efekty są 

widoczne bo w przeciągu ostatnich dwóch tygodni złożono kilkanaście wniosków w tej kwestii. 

Informacja o podłączaniu się do sieci była przekazana mieszkańcom za pomocą różnych kanałów 

informacyjnych. Niepotrzebnie został upubliczniony termin wrześniowy, jednak ten termin faktycznie 

jest ważny dla Urzędu, bo do tego terminu domostwa mieszkańców muszą być podłączone do sieci, 

dlatego mieszkańcy nie powinni zostawiać tej sprawy do miesiąca września. P. J. Krzyścin 

zaproponował, że radni bardzo chętnie wesprą pomocą w kwestii informowania mieszkańców o 

konieczności podłączania swoich domostw do sieci kanalizacyjnej. P. A. Patelska zwróciła się z prośbą 

o przygotowanie planu/wykazu ulic w danych sołectwach, gdzie będą ustawiane punkty świetlne w 

ramach zarezerwowanych środków na oświetlenie uliczne w budżecie gminy. P. M. Piestrak 

odpowiedział, iż planu jako takiego nie ma obecnie, gdyż decyzje takie są podejmowane na bieżąco, te 

najbardziej pilne realizowane są w pierwszej kolejności. Radna podziękowała za zainteresowanie i 

działanie Wójta Gminy Łubniany w kwestii ul. Krótkiej w Luboszycach. Ponadto poprosiła o 

zainteresowanie się Zastępcy czy w obecnym roku zostanie tam jeszcze zrealizowane oświetlenie na tej 

ulicy. P. M. Waleska zwróciła uwagę, na wykaszanie poboczy dróg powiatowych, gdzie faktycznie 

pobocza są wykaszane, jednakże rowy melioracyjne już nie są realizowane. P. M. Piestrak odpowiedział, 

że przetarg na wykaszanie poboczy dróg powiatowych wygrała jedna firma, która deklarowała 

zatrudnienie podwykonawców, gdzie niestety jeden z nich się wycofał co wywołało opóźnienia w 

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

o godzinie 9:20 zakończyła obrady. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad,  

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie 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 4 – Materiały dotyczące ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany. 

 

Przewodnicząca Komisji Samorządowej  Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

   Anna Patelska                    Jacek Roguła 

 

 

 

 


