Protokół
z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r.
Komisja rozpoczęła obrady o godzinie 14.00 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 związku z powyższym Komisja uzyskała quorum do
podejmowania opinii i wniosków. P. W. Brisch – Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej
przedstawił porządek obrad, w którym zaproponował wykreślenie punktu 6 w brzmieniu: „Wyrażenie
zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie finansowania opieki zapewniającej
dzieciom z Gminy Łubniany w żłobkach na terenie Miasta Opola” . Uzasadnił tym , że całość
problematyki zostanie uregulowana zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy, ujętej w punkcie 5
porządku obrad Komisji. W związku z czym projekt wymieniony w punkcie 5 staje się
bezprzedmiotowy i nie będzie procedowany.
Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku 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).
Wniosek formalny i pytanie do porządku obrak zgłosił p. J.Krzyścin w brzmieniu: czy Komisja
Organizacyjno-Finansowa nie powinna rozpatrzeć sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
Odpowiedzi udzielił p. P.Pośpiech, wyjaśniając , że jest to wola Komisji i oczywiście można na tym
dokumentem pracować, ale wymóg prawny tej analizy i w konsekwencji złożenia wniosku w sprawie
udzielenie absolutorium spoczywa na Komisji Rewizyjnej. Po wyjaśnieniach p. J.Krzyścin wycofał
wniosek w tej sprawie. Jednocześnie złożył kolejny wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany i określił, że
mógłby być to punt 6 w miejsce właśnie wycofanego projektu uchwały. Dalej zaznaczył, że zgłoszony
wniosek formalny w tym temacie, po przyjęciu przez Komisję znajdzie się w porządku obrad najbliższej
sesji Rady Gminy. Proszę poddać mój wniosek pod głosowanie.
-Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad, w wyniku którego Komisja
Organizacyjno – Finansowa 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p.
Zbigniew Romanowski), 1 głos „przeciw” (wyniki imienne, głosowali „przeciw” p. Ewald Fila), 1 głos
„wstrzymujący się” (wyniki imienne, głosowali „wstrzymuję się” p. Waldemar Brisch). Zmiana do
porządku została przyjęta.
-Następnie przystąpiono do głosowania nad całością zmienionego porządku obrad, w wyniku którego
Komisja Organizacyjno – Finansowa 3 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar
Brisch, p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), 1 głos „wstrzymujący się” (wyniki imienne,
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głosowali „wstrzymuję się” p. Ewald Fila). Porządek obrad Komisji został przyjęty w następującym
kształcie:

1) Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łubnianach za rok 2018.
2) Raport o stanie gminy.
3) Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
4) Propozycja zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
5) 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.
6) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Łubniany.
7) Sprawy bieżące.
-Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p.
M.Piestrak, p. K. Kępa-Danek – Skarbnik Gminy, p.P.Pośpiech – Sekretarz - protokolant.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za 2018r. (Zał. Nr 2) zreferowała p. K. Kępa-Danek, Skarbnik Gminy
przedstawiając zebranym dane wynikające z działalności jednostki w ubiegłym roku. Pani Skarbnik
wymieniła z jakich dokumentów sprawozdanie się składa , do kiedy powinno zostać złożone. Następnie
wyjaśniła zasady działania takiego podmiotu jak SPZOZ i zapoznała Komisję ze wskaźnikami
osiągniętymi w podmiot. Zwróciła szczególną uwagę, że sprawozdanie wykazuje wynik finansowy w
postaci zysku za 2018 rok w kwocie 146.940,62 zł. Poinformowała również o wskaźnikach, które
przedstawiają się następująco: wskaźnik zyskowności 15 pkt., wskaźnik rentowności 20 pkt., wskaźnik
efektywności 10 pkt., wskaźnik zadłużenia 10 pkt. Na tym zakończyła prezentację sprawozdania.
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).
Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Raport o stanie gminy” (Zał. Nr 3) zreferował p. P.Wąsiak Wójt Gminy
Łubniany informując zebranych, iż przedmiotowy raport został sporządzony i przekazany radnym w
ustawowym terminie do końca maja br. 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 organizacyjna dane zadania realizuje. Staraliśmy się przedstawić
dane w sposób bardzo czytelny dla Państwa radnych, ale także dla mieszkańców gminy. Raport został
podzielony na 11 rozdziałów, z których każdy został wypełniony danymi z konkretnego zakresu. Na
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wstępie tyle informacji, proszę o pytania. Pan W. Brisch podkreślił, że Raport o stanie gminy jest
rozpatrywany po raz pierwszy i zauważył, że jego treść jest faktycznie użytecznym zbiorem informacji
na temat działań i wyników tych działań w gminie w poprzednim roku. Wypowiedź uzupełnił p.
P.Pośpiech, wyjaśniając że dokument jest oczywiście p. Wójta, ale zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym tut. Urzędu czuwanie i koordynację nad tworzeniem tego dokumentu powierza się
Sekretarzowi Gminy. Dlatego pozwolę sobie wyjaśnić istotę tego dokumentu i cele jakie sobie
założyliśmy Państwo , jako radni, na przełomie roku otrzymujecie sporą ilość różnego rodzaju
sprawozdań. 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 stały się także źródłem informacji dla
mieszkańców. Po czym omówił przykładowe dane, takie jak: ilość mieszkańców w poszczególnych
grupach wiekowych z podziałem na płeć, ilości dróg w ich kategoriach, dane dotyczące szkół itp.
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).
Ad 3) Przewodniczący p. W. Brisch poprosił p. Skarbnik o omówienie zagadnienia „Propozycji zmian
uchwały budżetowej na 2019r.” (Zał. Nr 4) . Pani Skarbnik zreferowała projekt uchwały w tym zakresie.
Szczegółowo przedstawiła projektowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
szczególnie uwzględniając zmiany wynikające z nowych regulacji w zakresie opłat żłobkowych i
kosztów z tym związanych dla budżetu gminy. Dalej wskazała na wzrost dochodów gminy z tytułu opłat
za odbiór odpadów komunalnych, przywołując dane z działu 900, rozdział 90002 w kwocie 382.230,zł, podkreślając , że nie jest to cała kwota jaka powinna wpłynąć do budżetu w br. z tego tytułu. Zwróciła
także uwagę na konieczność zaplanowania dodatkowych środków po stronie wydatków budżetu, w
dziale 750, 75023 Administracja publiczna, w tym urząd Gminy Łubniany. Taka zmiana jest konieczna
w związku z kosztami jakie już zostały poniesione i będą ponoszone jeszcze w tym roku, a to koszty
odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy oraz koszty nagród jubileuszowych. Podkreśliła, że
chodzi o nagrody wynikające z przepisów prawa pracy, a nie nagrody uznaniowe. Dalej zwróciła uwagę
na wydatki majątkowe, i ich wzrost o 71.000,- zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano także koszty
zakupu działki niezbędnej dla rozbudowy przedszkola w Łubnianach. Wskazała także na zwiększenie
wydatków na gospodarkę odpadami, chodzi tu o zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracownika na
Punkcie Odbioru Odpadów komunalnych, w tym pochodne od wynagrodzeń. Całość zmian przedstawia
projekt uchwały.
-Pytanie zadał p. E.Fila – o zakup działki pod rozbudowę przedszkola w Łubnianach, jej powierzchnię
i kiedy taka inwestycja będzie realizowana? Odpowiedział p. p.P.Wąsiak mówiąc , że temat nie jest
nowy, chodzi nam o zabezpieczenie terenu pod ewentualną inwestycję na przyszłość. Nie ma jeszcze
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konkretnej koncepcji, a ta inwestycja będzie możliwa do wykonania tylko jeśli uda się pozyskać na ten
cel zewnętrzne finansowanie. Dalej powiedział, że dokładna powierzchnia w tej chwili nie mogę sobie
przypomnieć, ale to jest dostępne w każdym czasie. Pan J. Krzyścin dopytywał jeszcze o teren i jego
położenie. M.in. o to czy to jest tylko teren , który przedszkole na dziś dzierżawi, czyli plac zabaw, czy
też może chodzi o teren wychodzący poza dzisiaj użytkowany? Pan J.Krzyścin podkreślił, że nawet
teraz gdyby nie ta dzierżawa, to placówka nie dysponowałaby wystarczająco powierzchnią. Pan Wójt
odpowiedział, że tak właśnie jest, a działka planowana do zakupu obejmuje teren pod placem zabaw i
wychodzi jeszcze poza , na tereny orne, które się za nim znajdują.
-Pytanie zadał p. E.Fila – dlaczego trzeba dokładać do administracji publicznej? Pan Wójt mówił na
sesji, że zatrudnienie wzrosło o 4 etaty, a skąd taki wzrost wydatków? Jak to wygląda dokładnie, dotąd
w poprzednich latach na pula środków nie była wykorzystywana, a nie była większa i jeszcze nie
wszystkie środki były wydatkowane? A tu połowa roku i taki duży wzrost? Odpowiedzi udzielała p.
Skarbnik mówiąc, że zwiększenie tego budżetu o wskazaną kwotę ma na celu zapewnienie finansowania
do końca roku w zakresie wynagrodzeń i innych wydatków bieżących Ta zmiana jest konieczna, gdyż
na plan w wysokości 3.127.000,- zł, zaangażowanie wynikające z zawartych umów i obciążeń wynosi
do końca roku 2.974.000,- zł. Pan E.Fila pytał dalej i stwierdził, że dla mieszkańców może być trochę
denerwujące, że podniesiono opłaty za śmieci i tymi dochodami finansujemy koszty administracji.
Dlaczego tak się dzieje, czemu akurat tymi środkami? Pani Skarbnik odpowiedział, że mimo braku
uregulowanej stawki i wysokości opłat za śmieci , budżet gminy od początku roku zakładał pełny
koszty/wydatki z tym związane, więc w tej grupie wydatki zostały zabezpieczone i nie ma potrzeby tego
zmieniać. Natomiast braki występują w innych miejscach budżetu. Dalej wyjaśniła, że braki dochodów
z tytułu opłat śmieciowych wykazywały kwotę ponad 900 tys. zł, na tym etapie nie wprowadzamy takich
środków i jeszcze raz wyjaśniła, że ten deficyt na gospodarce odpadami był pokryty i zabezpieczony
innym dochodami bieżącymi budżetu. Następnie głos zabrał P.Wąsiak – Wójt i wyjaśnił odwołując się
do wypowiedzi z sesji budżetowej, że wtedy informował o braku jakichkolwiek poprawek do projektu
budżetu złożonego przez poprzedników. Potrzebowałem czasu i mówiłem o tym ,że konieczność
wprowadzenia korekt może pojawić się na etapie realizacji budżetu. Szanowni Panowie Radni, mówił
dalej, że nie jest tajemnicą że Referat Budownictwa był w stanie opłakanym i zajmował się wszystkim.
W ogóle nie realizowano zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Praca, sprawy i problemy
koncentrowały się na jednej osobie, dobrze wiecie kim. Ta osoba odeszła, często przychodzą teraz
pracownicy i pytają mnie o szereg dokumentów, których nie mogą znaleźć. Przypominam o
wprowadzonej zmianie organizacyjnej i podziale zadań miedzy Referat Budownictwa i nowy Referat
Inwestycji. Zabezpieczam kadrę nie tylko przez zatrudnienie, korzystam z możliwości stażu,
zatrudnienia na stanowiskach pomocy administracyjnej, to są umowy czasowe, bo myśląc o przyszłości,
chciałbym sobie wyselekcjonować kadrę, nie na zadzie opinii osób trzecich, ale poznając ludzi w pracy,
w działaniu. Skutki poprzedniej organizacji pracy odczuwamy do dziś , przykład dokładamy 38.500,- zł
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do ścieżek rowerowych, bo właśnie musieliśmy dokonać szeregu korekt, a to kosztuje. Dlaczego, a
dlatego , że jedna osoba miała wszystko na głowie i nie była w stanie wszystkiego dopilnować. Tak się
nie da pracować. My mamy być administracją publiczną, skuteczną, sprawną, pracującą dla
mieszkańców. Dodatkowo wyjaśniam, że wydatki nie przewidywały kosztów odpraw i ekwiwalentu dla
byłej p. skarbnik i p. wójta. Musicie też przyjąć do wiadomości, że są u nas pracownicy w przededniu
odejścia na emeryturę, których ktoś musi zastąpić w sposób płynny. Przygotować pracownika, który
będzie w stanie wejść w obowiązki człowieka, który odchodzi. Jak dla mnie plan finansowy urzędy nie
był doszacowany i dlatego to korygujemy. Pan E.Fila zapytał jeszcze Wójta, czy ten może powiedzieć
czy to na pewno jest ostatnie zwiększenie, czy środków wystarczy do końca roku. Pan P. Wąsiak
odpowiedział twierdząco, że nie planuje kolejnych zwiększeń.
-Głos zabrał p.Z.Romanowski – mówiąc ja chciałbym aby za rok i kolejne lata Raport o stanie gminy,
nie mieścił wszystkich inwestycji na jednej stronie, tylko na wielu, to będzie oznaczało, że gmina się
prężnie rozwija i o to nam powinno chodzić. Do tego potrzebny jest sprawnie działający aparat
administracyjny. Może za rok lub dwa będziemy mogli sprawdzić czy te decyzje miały sens i przyniosły
efekt/
-Pytanie zadał p. W. Brisch – czy zwiększenie wydatków na wiatę w Kolanowicach to są środki z
sołectwa, czy środki dodatków? Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki dodatkowe, które zwiększają
zadanie w pierwszym etapie jego realizacji. Pan M. Piestrak uzupełnił wypowiedź mówiąc i objaśniając
zasady projektu, który jest składany w Urzędzie Marszałkowskim, dzięki czemu, po uzyskaniu
finansowania, to miejsce zyska nowe walory i atrakcje. Miedzy innymi można będzie korzystać z
wędzarni i suszarni grzybów i ryb oraz organizować duże spotkania integracyjne i imprezy
okolicznościowe dla mieszkańców. Pan J. Krzyścin zapytał jaka to kwota? Odpowiedział p. M. Pietrak,
jeśli się uda to ok. 60.000 zł z LGD.
Komisja Organizacyjno – Finansowa 2 głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za”: p. Jarosław
Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), 2 głosy „wstrzymujące się” (wyniki głosowania: „wstrzymuje
się” p. W.Brisch, p. E.Fila).
Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Wieloletniej Prognozy Finansowej” (zał.5) – omówiła p. Skarbnik,
wyjaśniając, że WPF został zaktualizowany o wielkości wprowadzanych kwot dochodów i wydatków
budżetowych, co jest wymogiem prawa i elementem niezbędnym w okresie końca I półrocza. Ponadto
wprowadzono limity wydatków w okresie dwóch lata, jak chociażby ta omawiana przed chwilą wiata,
ujęto także wszystkie pozostałe zadania i ich limity kwotowe.
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).
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Ad 5) Przewodniczący p. W. Brich poprosił o zapoznanie radnych z projektem uchwały( zał. Nr 6). Pani
K. Kępa-Danek – Skarbnik zabrała głos i wyjaśniła, że uchwała ma na celu pozyskiwanie środków od
innych samorządów z tytułu koniecznej, wynikającej z przepisów, opłat za opiekę dzieci w żłobkach.
Zasadą jest , że każda z gmin ponosi koszty w określonej wysokości , u nas to 400,- zł, za pobyt dzieci
z terenu gminy w placówkach na terenie innych samorządów. Nam chodzi o możliwość rozliczania się
przede wszystkim z miastem Opole, gdzie na dzień dzisiejszy uczęszcza 8 dzieci. Ale także chcemy
mieć możliwość rozliczania się z gminami , z terenu których dzieci przebywają w żłobku na terenie
gminy Łubniany. Dodatkowo uchwała ta pozwala na regulowanie tych spraw w sposób bieżący, bez
konieczności każdorazowego upoważniania Wójta do zawarcia stosownym porozumień. Przypominam,
że kwotę 400,- zł Rada Gminy ustaliła w dniu 29.01.2019r.
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).
Ad 6) P. J.Krzyścin jako wnioskodawca wyjaśnił powody i intencję projektu uchwały (zał.7), jak i
swojego wniosku. Temat, jak powiedział jest radnym dobrze znany, więc przejdę do rzeczy. Poprzednia
korekta wysokości wynagrodzenia Wójta, co należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, poprawiła
sytuację. Tak naprawdę chodzi o kwotę brutto 1320,- zł miesięcznie, aby poziom wynagrodzenia
naszego wójta dostosować do możliwości jakie daje prawo. Pan W.Brisch zasugerował, że może
moment na takie decyzje nie jest najlepszy, bo dopiero co podnosiliśmy opłaty za śmieci, zwiększamy
koszty urzędu, no ja tylko mówię swoje zdanie. Pan J. Krzyścin odparł, że każdy radny podejmie decyzję
sam w drodze głosowania, ale warto wskazać jak pracuje Wójt. Myślę, że jego wynagrodzenie powinno
być wyższe i godne zaangażowania tego człowieka. Wypowiedział się także p. Z. Romanowski –
odnosząc się do wypowiedzi wcześniejszych, to nigdy nie będzie dobry czas. Myśmy cały czas mówili,
niech się wykaże, ale przecież trzeba człowiekowi zaufać , pozwolić pracować i także rozliczać.
-Głos zabrał Pan E. Fila, który powiedział , że ludzie na to źle popatrzą tu wzrost opłaty za śmieci , a za
chwilę wzrost wynagrodzenia. Ocena mieszkańców będzie jednoznacznie negatywna. Wypowiedział
się również p. P.Pośpiech w kwestii tej właśnie sprawy, że przecież koszty gospodarki odpadami zostały
zabezpieczone w budżecie innymi dochodami, właśnie tymi, które mogły służyć innym celom, dlatego
wszyscy tu po to jesteśmy, aby umieć spokojnie mieszkańcom tę kwestię wyjaśnić. Pan J. Krzyścin
dodał, że przecież w myśl samej ustawy gmina nie może dotować/finansować kosztów gospodarki
odpadami, te mają być finansowane z opłat. Pan E.Fila dodał, że i tak będziemy musieli dokładać do
śmieci, bo zastosowaliśmy ulgi dla rodzin wielodzietnych i dlatego nie wystarczy. Pan Z. Romanowski
kontynuował, że to nie byłby problem gdyby przetarg na ten zakres zadań odbył się we właściwym
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czasie. Dalej Pan P.Pośpiech w odniesieniu do powyższego powiedział, że w każdym samorządzie w
ubiegłym roku ludzie nie byli sporzy do podnoszenia opłat dla mieszkańców. Jednocześnie poprosił p.
Skarbnik o informację jaki wskaźnik procentowy ma gmina, gdy chodzi o koszty administracji w
odniesieniu do całego budżetu. Pan E.Fila przypomniał, że ten właśnie wskaźnik wzrósł rok do roku.
Pani Skarbnik podała wielkości procentowego wskaźnika, gdzie przed wprowadzaną zmianą wynosił
on 5,64%, po korekcie 6,59%. To jest wskaźnik, który trzeba obserwować i brać pod uwagę. Dalej p.
Skarbnik wyjaśniła koszty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które wynoszą ok. 100.000,zł do końca roku.
-Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa 2
głosami „za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski), 1 głos
„wstrzymujący się” (wyniki imienne, głosowali „wstrzymuję się” p. Waldemar Brisch), 1 głos
„przeciw” ( wynik imiennego głosowania „przeciw” p. Ewald Fila).
Ad.7. Pan E.Fila zapytał czy była jakaś kontrola RIO odnośnie sportu? Pani Skarbnik odpowiedziała,
że była i dotyczyła dotacji na sport , a konkretnie dla LZS. Pan E.Fila zapytał czy można otrzymać
protokół w wersji papierowej, najlepiej na komisję rewizyjną. P. Skarbnik i p. Sekretarz odpowiedzieli
zgodnie, że tak i że będzie ten dokument przygotowany i dostępny.

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

Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łubnianach za rok 2018.
Nr 3 - Raport o stanie gminy.
Nr 4 - Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
Nr 5 - Propozycja zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
Nr 6 – Uchwała 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 7 - Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Łubniany.
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej

Waldemar Brisch
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