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Protokół 

Ad 1) z posiedzenia Komisji Samorządowej, odbytego w dniu 21 października 2019 r. o godzinie 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. Przewodnicząca Komisji Samorządowej przedstawiła 

zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu udział wzięli: 

p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, Marcin 

Pawelec – kierownik referatu budownictwa oraz p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent, 

Biuro Obsługi Rady. Ponadto w posiedzeniu Komisji wzięli udział zaproszeni goście: p. Joanna 

Kurek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Ryszard Buchta – 

Przewodniczący Rady Gminy, p. Bernadeta Drąg – Radna Gminy, p. Waldemar Kalina – Radny 

Gminy Łubniany. 

Ad 2) W tym punkcie Przewodnicząca Komisji Samorządowej, przypominała, że 23 listopada 

będzie pierwsza rocznica, odkąd p. Paweł Wąsiak objął stanowisko Wójta Gminy Łubniany. 

Od tego czasu, kwestia wynagrodzenia Wójta była omawiana trzy razy: 3.12.2018 r., 

28.01.2018 r., 23.09.2019 r. Projekt uchwały, przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu, 

dotyczy następujących składników wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700 

zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14 % 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – dodatek ten będzie wzrastał o 1% za każdy rok 

pracy do wysokości 20%, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego (Zał. Nr 3). P. A. Patelska podkreśla, że kwota 

podwyższenia wnosi 1320 zł. Ponadto informuje, że podczas posiedzenia 3 grudnia 2018 r. i 

28 stycznia 2019 r., podczas dyskusji, wnioskodawcy projektu powoływali się na ustawę 

o pracownikach samorządowych, jak również o tym, że wszyscy pracownicy administracji 

samorządowej mieli obniżone wynagrodzenie. Przewodnicząca Komisji Samorządowej 

zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi i sugestie do całego okresu pracy Wójta w kontekście 

podniesienia wynagrodzenia dla Wójta. Kontynuując, p. A. Patelska przywołała cytat 

z protokołu z sesji 3 grudnia 2018 r., podczas której była mowa o uchwalaniu stawek 

wynagrodzenia niższych niż zostały zaproponowane przez część radnych. Brzmienie cytatu: 

„pozostawiamy możliwość docenienia w przyszłości pracy naszego Wójta i wtedy będzie 

możliwość podniesienia do maksimum”. Powołując się na przytoczony cytat, p. A. Patelska 

skierowała pytanie do radnych obecnych na Sali, czy właśnie to jest ten moment, kiedy można 

mówić o maksimum, a działania Wójta podczas tego roku mogą być argumentem do rozmów. 
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P. W. Kalina zabrał głos, informując, że byłby przychylny do tego, jednak ma parę zastrzeżeń. 

Kierując swoją wypowiedź do Wójta, zaznacza, że mają być prowadzone rozmowy o podwyżce 

dla Wójta, a został złożony wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady, prosi zatem 

o uchylenie tego wniosku. Kolejną kwestią jest sprawa z firmą Krisrom, aby została 

zakończona, jak również negatywne wpisy odnoszące się do Radnych, którzy mają większość. 

P. Kalina zapytał, jak Radni z Mniejszości Niemieckiej blokują rozwój Gminy. P. Patelska 

poinformowała, że konieczne byłoby zweryfikowanie wpisu, jednak była to na pewno kwestia 

Statutu Gminy Łubniany, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób było to przyblokowanie, 

ze względu na kończący się termin uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. P. Kalina dodał, że 

przyblokowanie wzrostu wypłaty wójta przez dwie sesje, nie jest blokowaniem rozwoju Gminy, 

nadmienia również, że jest wpis, w którym jest informacja o braku statutu w Urzędzie, gdzie 

Urząd posiada Statut. Wójt odpowiedział w kolejności zadawanych pytań, że nie jest 

wnioskodawcą uchwały odnośnie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy, a więc proszę 

nie kierować do mnie pytań, czy ta uchwała zostanie wycofana. W przypadku wpisów na 

Facebooku informuje, że nie jest administratorem strony „Łubniany - czas na zmiany” oraz nie 

jest autorem tego wpisu. Nadmienia również, że żyjemy w państwie, w którym każdy może 

pisać, każdy może komentować, każdy może informacje prostować. P. Patelska w kwestii 

Statutu, prosząc o potwierdzenie p. Sekretarza, dodała, że 23 września na sesji powinien zostać 

podjęty tekst jednolity.  P. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy Łubniany poinformował, że 

obowiązek ustawowy uchwalania tekstu jednolitego aktów prawa miejscowego musi się odbyć 

w ciągu 12 miesięcy od pierwszej zmiany, która w tym przypadku miała miejsce 24 września 

2018 r. Dlatego też, na sesję w dniu 23 września 2019 r. został przedstawiony projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubniany, który został odrzucony. W związku z tym 

zarządzono przerwę, aby przygotować tekst jednolity obowiązującego dotychczas Statutu. 

Tekst jednolity wspomnianego Statutu został uchwalony oraz jest już opublikowany w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. P. Kalina zapytał, kto jest administratorem 

strony, na której są dokonywane wpisy.  P. Deinert dodał, że nawet p. P. Blach ma taki wpis, 

cytując go. P. P. Blach, ustosunkowując, się do zacytowanego fragmentu, odpowiedział, że jest 

wyznaczony obligatoryjny termin i praca nad tym dokumentem zajęła kilka miesięcy oraz było 

w nią zaangażowanych dużo ludzi, a Radni z  Mniejszości Niemieckiej chcieli wyrzucić Statut 

i zostawić Urząd bez dokumentu. P. J. Krzyścin poinformował, że miał zostać wprowadzony 

Statut 23 września, a Radni MN  chcieli całkiem wyrzucić ten punkt z porządku obrad, co 

byłoby nieracjonalne. W zawiązku z tym, uważa działania większości Radnych za destrukcyjne. 

P. R. Buchta zapytał, w którym momencie na sesji było powiedziane, że punkt ten nie będzie 
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procedowany. P. P. Blach zaznaczył, że działania Radnych były „za pięć trzecia”.  P. A. 

Patelska, poinformowała, że omawiana jest kwestia wynagrodzenia Wójta i dziękuje za 

wszelkie zgłoszone zastrzeżenia oraz uwagi, nadmienia również, że kwestia Statutów będzie 

jeszcze omawiana. Przewodnicząca Komisji Samorządowej prosi o konkretne argumenty 

dotyczące działań Wójta podczas ostatniego roku. P. J. Krzyścin dodał, że jeżeli jest taka 

potrzeba, to należy porozmawiać o wszystkim, ponadto zaproponował kilkuminutową przerwę. 

P. P. Blach poprosił, aby nie podawać sugestii: „coś za coś”, ponieważ takie zachowanie jest 

nieodpowiednie. Zaznacza, że Wójta należy wynagrodzić za jego pracę. P. B. Drąg 

poinformowała, że po ostatniej sesji, zostały zablokowane wszystkie inwestycje w Jełowej. 

P. Wójt informuje, że nie zostało nic zablokowane, wyjaśnia, że zapytania ofertowe, które 

zostały złożone, przekroczyły budżet Gminy, zatem koniecznym jest powtórzenie zapytań 

ofertowych. P. Wójt nadmienia, że prosi o rozmowę dotyczącą jego pracy, czy ją rozwija oraz 

tego, jakie działania podjął podczas roku jego kadencji. P. Sekretarz zabrał głos w kwestii 

formalnej, uchwalenia tekstu jednolitego w okresie 12 miesięcy od ostatniej zmiany. 

Ustawodawca określił, że raz w roku należy opublikować tekst jednolity Statutu, uwzględniając 

wszystkie zmiany. Rok liczony jest od ostatniej zmiany z poprzedniego roku, w naszym 

przypadku jest to 24 września 2018 r. P. A. Patelska, wracając do tematu punktu porządku 

obrad, podkreśla, że ważnym jest, aby zobaczyć, co się wydarzyło w przeciągu roku, gdy 

Wójtem jest p. Wąsiak, jak Gmina się rozwija, czy pozyskuje środki na ten rozwój. 

Jednocześnie zaznacza, że Radni również budują wizerunek Gminy Łubniany, zatem chcąc 

krytykować Wójta należy zadać również do siebie pytanie, w jaki sposób Radni działają, co 

robią, w jaki sposób komunikują się z pracownikami urzędu oraz Wójtem, po to, by wykonywać 

pracę zgodnie z mandatem oraz zaufaniem mieszkańców. P. Buchta poprosił o zabranie głosu, 

który został mu udzielony. Swoje pytanie zwrócił do p. Wójta w związku z ostatnią informacją, 

że zostanie zatrudniona osoba, która zajmie się planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zapytał, czy coś w tej sprawie posunęło się do przodu. W odpowiedzi p. Wójt poinformował, 

że, osoba ta od 1 stycznia 2020 r. zostanie zatrudniona w Urzędzie. Ma doświadczenie w tej 

dziedzinie. P. A. Patelska podziękowała za to pytanie, ponieważ zapotrzebowanie na 

pracowników wynikało również z przedstawionego ostatnio audytu i jest to kolejny argument 

potwierdzający, że Wójt chce rozwijać urząd. P. R. Buchta dodał, że być może kiedyś źle to 

wybrzmiało lub zostało błędnie zinterpretowane, jednak Radni z Mniejszości Niemieckiej nie 

są przewini zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników. P. T. Żelasko, skierował swoje 

słowa do Przewodniczącego Rady – p. R. Buchty, informując, że konflikt w różnicy zdań, oraz 

podejściu do tego, jak się Gmina ma rozwijać, wpisuje się to, że jeśli Wójt ma pewną wizję 
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rozwoju i robi pewne rzeczy to jest to podważane, czy nie kryje się za tym „drugie dno”. P. M. 

Pawelec – kierownik referatu budownictwa dodał, że również w jego referacie zauważalnym 

są braki w dokumentacji, spowodowane brakiem specjalistów w latach wcześniejszych. P. A. 

Patelska, podziękowała za poruszenie tego tematu. P. R. Buchta zapytał p. Wójta, czy wobec 

osób, które aktualnie odbywają staż w urzędzie, są plany zatrudnienia. P. Wójt odpowiedział, 

że aktualnie są trzy osoby, które zostały zatrudnione po odbyciu stażu. Staże pozwalają na 

weryfikację zaangażowania do pracy, podejścia do obowiązków. Wiąże się to jednak z tym, iż 

niedługo będą potrzebne pieniądze na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników. P. Wójt 

ponadto zaznacza, że pracownika można zatrzymać możliwością rozwoju zawodowego. P. K. 

Deintert zapytał, jak się ma stara kadra do nowej kadry, czy starzy pracownicy nie zarabiają 

mniej niż nowi pracownicy. P. Wójt w odpowiedzi poinformował, że jest to zróżnicowane, 

ponadto dodał, że jego poprzednik uważał, że wszyscy pracownicy powinni zarabiać tyle samo. 

Jednocześnie nadmienił, że w każdym referacie praca wygląda w inny sposób, są inne 

wymagania jak i zaangażowanie. Informuje również, iż uważa, że pensje są wyższe w 

porównaniu do innych urzędów. P. W. Kalina zapytał, kiedy ostatni raz była podwyżka pensji. 

P. Wójt odpowiedział, że nie wie, kiedy była podwyżka, informując ponadto, że nie ma 

dyskryminacji płacowej. P. A. Patelska poinformowała, że 14 grudnia oraz 18 grudnia 2018 r. 

Radni otrzymali wykaz wynagrodzeń Dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych 

oraz kierowników referatów, a więc kwestie wynagrodzenia były już wcześniej omawiane. 

Dziękuje jednak za zgłoszenie tej uwagi i poruszenie tego tematów, ponieważ jest to kolejny 

argument stanowiący o rozwoju Urzędu jak i Gminy dzięki zatrudnianiu profesjonalistów. P. 

Wójt dopowiedział, że każdy z Radnych wykonuje swoją pracę, czy w formie prowadzenia 

działalności gospodarczej czy też w formie zatrudnienia na etacie, do czego ma wielki 

szacunek. Prosi jednak, aby wziąć pod uwagę pierwiastek publiczny obecny przy pracy w 

urzędzie. Obecna jest w nim mnogość jednostek kontrolujących urzędy, gdzie jako Wójt nie 

może sobie pozwolić na działania niezgodne z prawem, żeby działać zgodnie z prawem, 

potrzeba jest posiadania większej kadry. P. Krzyścin zapytał Radnych, czy uznają za zasadne 

wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta na najbliższą sesję. 

P. W. Kalina, odpowiedział, że tak. Wobec tego p. J. Krzyścin zapytał p. Sekretarza, w jaki 

sposób można formalnie wprowadzić ten punkt pod obrady sesji, jednocześnie zachowując 

ustawowe terminy. W odpowiedzi p. Sekretarz poinformował o możliwości zgłoszenia przez 

Radnego tego punktu na początku sesji, wtedy jednak jest konieczne przegłosowanie porządku 

obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, jak również istnieje 

możliwość wniesienia w dniu dzisiejszym, tj. 21 października projekt uchwały to zgodnie z art. 
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20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Gminy ma obowiązek 

wprowadzić ten punkt do porządku obrad. P. Kalina zaproponował wprowadzenie tego punktu 

na sesję listopadową, aby Komisje zwołane na 24 oraz 25 października miały możliwość 

przedyskutowania powyższego tematu. P. R. Buchta dodał, że wystarczy zgłosić projekt 

uchwały na początku sesji, aby, jak powiedział p. Kalina, pozostałe Komisje miały czas na 

dyskusję. P. A. Patelska poinformowała, że uważa, że należy wprowadzić ten punkt pod obrady 

sesji, aby wszyscy zostali poinformowani, czym się Radni będą zajmować, byłoby to 

precyzyjne. P. Sekretarz w uzupełnieniu kwestii formalnych dodał, powołując się na to co 

powiedział p. Kalina, że w porządku obrad już przesłanym znajduje się punkt o odwołanie 

Przewodniczącego Rady, prosi więc o przemyślenie i oszczędzenie tej procedury wszystkim na 

sesji, jeżeli się wszystkie strony zgodzą. P. Kalina poinformował, że na Sali znajdują się cztery 

osoby, które podpisały wniosek formalny o odwołanie Przewodniczącego Rady i poprosił o 

zastanowienie się i podjęcie decyzji w tej sprawie. P. Patelska zaproponowała, aby zrobić 10 

minut przerwy. 

Ad 3)  Obrady wznowiono o godzinie 15:13. Przewodnicząca Komisji Samorządowej, 

poprosiła o przedstawienie podsumowania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz prac na rzecz seniorów w Gminie Łubniany p. Joannę Kurek – Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej (Zał. Nr 4). Rozpoczynając, p. J. Kurek poinformowała, że 

Ośrodek powstał w 1998 roku na podstawie Uchwały Nr II/12/98 Rady Gminy Łubniany, po 

czym, w szczegółowy sposób opowiedziała o zadaniach Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz projektach unijnych, jakie były oraz będą realizowane. Nadmieniła również, 

że przy diagnozie problemów społecznych poprosiła o pomoc Radnych w celu sporządzenia 

szczegółowego dokumentu. P. A. Patelska zapytała, jaki jest czas na sporządzenie tego 

dokumentu. P. J. Kurek odpowiedziała, że około roku. Ponadto poinformowała również, że 

GOPS zatrudnia 20 pracowników, w tym 5 opiekunek oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, 

gdzie finansowane jest to z projektu o wartości 1 850 000 zł. Projekt ten dotyczy osób 

niepełnosprawnych oraz seniorów, skorzystało z niego 50 osób (usług opiekuńczych), 

z urlopów wytchnieniowych w Siedlisku skorzystały 44 osoby. W domu dziennego pobytu 

znajduje się 14 osób. Od 2017 r. prowadzone są warsztaty w każdym sołectwie, do których 

zaangażowany jest Łubniański Ośrodek Kultury. Planowane są również projekty „Rosa” 

Świetlicy w Luboszycach oraz restrukturyzacja ośrodka pomocy społecznej. Kontynuując, 

p. J. Kurek poinformowała o wykorzystanych środkach budżetowych, które wynoszą 

w granicach 9 200 000 zł. P. J. Krzyścin zapytał, jak wygląda struktura tego budżetu, ile jest 
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pieniędzy Gminnych, a ile pozyskiwanych z środków zewnętrznych. P. J. Kurek 

odpowiedziała, że większość środków, którymi dysponuje GOPS to środki zewnętrzne. P. J. 

Krzyścin zapytał, ile gmina dofinansowuje Ośrodek. P. J. Kurek poinformowała, że tę 

informację przygotuje na sesję. W ramach projektu ma również zostać zorganizowany transport 

dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych, aktualnie jest przygotowywane zapytanie ofertowe, 

gdzie osoby te mogłyby korzystać z dowozu, między innymi do lekarza. Przewodnicząca 

Komisji Samorządowej podziękowała p. Kurek za przedstawienie podsumowania działalności 

GOPS. 

Ad 4) Podsumowanie potrzeb remontowania dróg w poszczególnych sołectwach w roku 2020 

przedstawił p. Marcin Pawelec – kierownik referatu budownictwa. P. M. Pawelec 

poinformował zebranych, że jeszcze w tym roku, będą przeprowadzane bieżące konserwacje – 

Luboszyce, ul. Pogodna; Kępa, ul. Orzechowa oraz ul. Łąkowa. Równanie drogi oraz 

uzupełnienie tłuczniem 032 wraz z zwałowaniem, w miejscowości Luboszyce ul. Pogodna oraz 

Kępa, ul. Łąkowa, natomiast równanie oraz budowanie tłucznia do 3 cm wraz z wałowaniem 

w miejscowości Kępa, ul. Orzechowa. P. P. Blach zapytał, czy można dołożyć frezów 

asfaltowych. P. M. Pawelec odpowiedział, że są plany, aby tworzyć projekty na budowę dróg 

a frezy nie wytrzymują długo i są bardziej kosztowne. Dodał również, że do dróg w Kępie: 

ul. Akacjowa, ul. Bratki oraz ul. Kasztanowa oraz ul. Bratków w Luboszycach został złożony 

wniosek do funduszu dróg samorządowych. W najbliższych dniach, ma zostać ogłoszony 

przetarg na ul. Sportową oraz ul. Prostą w Kolanowicach, również z funduszu dróg 

samorządowych oraz ul. Nowa w Kępie jest na liście rezerwowej. P. A. Patelska zapytała, które 

jeszcze drogi w gminie będą remontowane z funduszu dróg w 2020 r. P. Wójt odpowiedział, że 

należy drogi gminne rozdzielić na takie, które rokują do tego, aby gdziekolwiek dostać 

dofinansowanie oraz takie, które nie rokują. Kontynuując, poinformował, że do funduszu dróg 

samorządowych zaliczają się przede wszystkim drogi, które mają wszelkie wymagane 

dokumenty, jednak odpowiednim jest, aby te drogi prowadziły do dróg powiatowych lub 

wojewódzkich, dochodzą do ważnych instytucji w danej miejscowości, bądź obiektów 

turystycznych, kulturalnych oraz na danej ulicy jest zarejestrowanych kilka lub kilkanaście 

działalności gospodarczych. Wszystkie te elementy są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 

wniosku przez komisję z ramienia funduszu dróg samorządowych. Atrakcyjność tych dróg 

powoduje, że wnioski znajdują się na liście podstawowej lub rezerwowej. Nierozsądnym zatem 

byłoby wykonywanie projektów do dróg, które nie zakwalifikują się do żadnego 

dofinansowania. Rozsądniej jest pieniądze, które miałyby zostać przeznaczone na projekt, 
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rozłożyć i początkowo drogę wzmocnić, a w kolejnym roku zrobić nakładkę asfaltową. P. Wójt 

podkreśla, że to wymaga cierpliwości, ponieważ co roku drogi będą remontowane, jednak 

takich dróg, które nie rokują jest dużo. Jednocześnie chciałby, aby takie drogi były wytypowane 

przez Rady sołeckie, aby stworzyć harmonogram i rok po roku takie drogi wykonywać. P. M. 

Waleska, zapytała p. Wójta, czy droga Szkolna będzie w roku 2020 r. robiona. P. Wójt 

odpowiedział, że obiecywał więc dotrzyma słowa. Jednocześnie podkreślił, że pozyskiwać 

środki na remont dróg można, z, jak wcześniej wspomniano, funduszu dróg samorządowych 

oraz funduszu gruntów rolnych, jednak również nie jest to proste. P. Wójt podał przykład 

w Dąbrówce Łubniańskiej, gdzie został zakwalifikowany tylko kawałek drogi. Podkreśla, że 

ważne jest, aby przeanalizować wszystkie drogi pod kątem dofinansowywania, biorąc pod 

uwagę wszystkie wskaźniki, które są oceniane przy dofinansowaniu. P. P. Blach poinformował 

p. Wójta, że zgłaszano ważną drogę w Kępie, przy cmentarzu, zapytał, czy tam jest coś 

planowane. P. Wójt powiedział, że ta droga jest brana pod uwagę do przyszłorocznego budżetu. 

W woli dodatnia poinformował również Radnych, że pieniądze, które były przeznaczane na 

drogi w poszczególnych sołectwach, to teraz te pieniądze będą przeznaczane na drogi gminne. 

Będzie możliwość składania zapotrzebowania i w ramach tych funduszy w dalszym ciągu drogi 

będą remontowane oraz modernizowane. P. M. Pawelec, kontynuując podsumowanie potrzeb 

remontowania dróg dodał, że w tym roku będzie realizowana jeszcze ul. Staroopolska w 

Jełowej, gdzie zostanie zrobiona nakładka asfaltowa. P. T. Żelasko zapytał, jak wygląda 

odśnieżanie ścieżki rowerowej. P. Pawelec odpowiedział, że należy to do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Poinformował, że cała ścieżka była budowana na zasadzie porozumienia, 

a w porozumieniu nie ma zapisu, że Gmina ma tę ścieżkę utrzymywać. P. Wójt wspomniał 

o przygotowywaniu porozumienia, dokumentacji do przebudowy drogi Wojewódzkiej 

w Dąbrówce Łubniańskiej i w Łubnianach do Kapliczki. To samo dotyczy ul. Łubniańskiej 

w Brynicy, gdzie ma zostać dokończony odcinek ścieżki pieszo – rowerowej. Również jest 

planowana przebudowa chodnika od Kościoła do ŁOK-u w Łubnianach, gdzie Starostwo 

wstępnie zadeklarowało w przyszłym roku budowę ciągu pieszo – rowerowego przy wsparciu 

finansowym Gminy. P. A. Patelska podziękowała za podsumowanie kwestii remontów dróg. 

Ad 5) W punkcie wolne wnioski, p. M. Waleska zapytała, kiedy ruszy budowa kanalizacji w 

Dąbrówce Łubniańskiej. P. Wójt odpowiedział, że obecnie trwają przygotowywania do 

przetargu, którego ogłoszenie może nastąpić jeszcze w tym roku. Wymaga to ścisłej współpracy 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich i przy projektowaniu nowej drogi będzie uwzględniona dalsza 
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część Dąbrówki, czyli od ul. Szkolnej w stronę Jełowej, będzie projektowana kanalizacja. 

Natomiast ten odcinek, który ma zostać teraz ogłoszony jest do ul. Szkolnej. 

Ad 6) Wobec wyczerpania porządku pytań oraz braku dalszych pytań, p. A. Patelska 

zakończyła dziesiąte posiedzenie Komisji Samorządowej o godzinie 15:50. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany 

Nr 4 – Sprawozdanie z działalności GOPS 
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