Protokół
Ad 1) z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno– Finansowej oraz Komisji Rolno –
Gospodarczej, które odbyło się w dniu 20 listopada 2019 r. o godzinie 13:00 w Sali narad Urzędu Gminy
Łubniany. Zgodnie z listą 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. Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej, p. W. Brisch, przywitał zebranych członków Komisji, pracowników urzędu Gminy
z p. Wójtem na czele oraz zaproszonych gości.
P. W. Brisch poinformował zebranych o konieczności wykreślenie punktu nr 6 z porządku obrad,
dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany,
ponieważ wspomniany projekt nie będzie przedkładany pod obrad Rady Gminy. Wobec powyższego
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej przeprowadził głosowanie w sprawie
zatwierdzenia porządku obrad bez punktu 6. Komisja Organizacyjno- Finansowa zagłosowała 4 głosami
„za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 3 głosami „za”. W wyniku głosowania przyjęto porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia Komisji
2) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Łubniany
3) Projekt

uchwały

zagospodarowania

w

sprawie

przystąpienia

przestrzennego

dla

do

obszaru

sporządzenia
położonego

miejscowego

przy

ulicy

planu

Kościelnej

w miejscowości Luboszyce zgodnie z załącznikiem mapowym
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł
ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza w Gminie
Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych
rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29
czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
7) Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis udzielonej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany.
8) Wolne wnioski
9) Zamknięcie posiedzenia
Ad 2) W tym punkcie p. W. Brisch, poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany p. M. Ruczkę. P. M. Ruczka, poinformowała
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zebranych, że wcześniej uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany został
cofnięty do pewnych etapów, które należało powtórzyć ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Generalnym założeniem, było dopisanie ustaleń dotyczących sieci infrastruktury technicznej, sieci
elektroenergetycznych. Zrobiono pewne ustalenia dotyczące tych terenów, co łączyło się między innymi
z zakazem zabudowy, co jest określone w przepisach odrębnych, natomiast zostało to również zawarte
w projekcie uchwały. Materiał został przekazany firmie Tauron w celu poinformowania
o wprowadzeniu wspomnianych zapisów, który w odpowiedzi przekazał uwagi, które jak się okazało
po analizie, były zawarte w uchwale jednak innymi słowami. Podczas wyłożenia do publicznego
wglądu, wpłynęły trzy uwagi z czego dwie zostały uwzględnione przez Wójta, jedna została
nieuwzględniona ze względu na możliwość naruszenia studium. Jest to uwaga, która powinna być
przegłosowana na sesji. Uwagi, które zostały głosowane w czerwcu, nie muszą być ponownie
głosowane, jeżeli żaden Radny nie chce zmienić swojego zdania dotyczącego uwzględnienia danej
zmiany – takie informacje p. Ruczka otrzymała ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontynuując
poinformowała, że uwagi przegłosowane w czerwcu można uznać jako podtrzymane, a jedynie poddać
pod głosowanie jedną uwagę nieuwzględnioną z III wyłożenia. P. J. Krzyścin zapytał, jak
ustosunkowuje się do przegłosowywania uwag Opolski Urząd Wojewódzki. P. Ruczka odpowiedziała,
że niestety nie ma takich informacji, jednak nie uważa, aby był z tym problem, ponieważ inne gminy
uwagi przegłosowują w jednym dniu a w drugim samą uchwałę. Dodała również, że zmiana dotycząca
infrastruktury technicznej, nie ma żadnego wpływu na rozstrzygnięcie poprzednich uwag. P. R. Buchta
zapytał, czy na sesji, przed głosowaniem uchwały, należy zapytać, czy nikt nie ma uwag do
przegłosowanych uwag na wcześniejszej sesji i nikt nie zgłosi woli zmiany swojej wcześniejszej decyzji,
to nie trzeba będzie ich przegłosowywać. P. Ruczka odpowiedziała, że nie trzeba ich przegłosowywać,
należy wówczas uznać, że wcześniejsze głosowanie uwag zostaje podtrzymane, po czym poddać pod
głosowanie aktualną uwagę. P. Buchta dodał również, że podczas konferencji o suszy powiedziano, że
w planach zagospodarowania przestrzennego, może być zawarty zapis, że nie może być na jakimś
terenie zakaz budowy studni głębinowych, zapytał zatem, czy plan zagospodarowania wsi Łubniany
obejmuje taki zapis, ponieważ nie znalazł nic takiego. P. Ruczka odpowiedziała, nie, poinformowała
również, że na dzień dzisiejszy musiałaby zostać zmieniona ustawa, ponieważ tak samo, nie można
nakazać podłączyć się do kanalizacji, czy też zabronić oczyszczalni przydomowych, szamb, gdyż jest
to niezgodne z prawem. To samo dotyczy studni, być może jest to swojego rodzaju analiza przyszłości.
Dodała również, iż na ten moment można zakazać budowy takich studni w odległościach od cmentarza
co jest zawarte w planie zagospodarowania.
Wobec braku dalszych pytań oraz uwag, Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, poddał
projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego: Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała
jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza zagłosowała jednogłośnie „za”.
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Ad 3) W tym punkcie, o zabranie głosu, Przewodniczący Komisji poprosił Zastępcę Wójta. P. M.
Piestrak poinformował, iż projekt, który został przedłożony nie różni się niczym od uchwały
podejmowanej na jednej z wcześniejszych sesji pod względem treści. Różni się jedynie załącznik
graficzny, gdyż nadzór prawny Wojewody Opolskiego uznał, iż z wcześniejszego załącznika nie można
określić czy linia, którą oznaczono granicę działki ma szerokość 2 m, 30 cm czy 0,5 m w związku
z czym, poprosiła o dodanie skali na rysunku.
P. Kalina zapytał, czy działka dotyczy lasku koło Kościoła. P Wójt odpowiedział, że tak.
Wobec braku dalszych pytań oraz uwag, p. Brisch przeszedł do głosowania. Komisja Organizacyjno –
Finansowa, zagłosowała jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza, również zagłosowała
jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Ad 4) O zabranie głosu, Przewodniczący Komisji p. Brisch, poprosił Sekretarza Gminy. P. Pośpiech
poinformował zebranych, iż Uchwała podjęta przez Radę Gminy, została w trybie nadzoru skierowana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolegiant, sprawdzający uchwałę, przedstawił swoje wątpliwości
co do zapisów wspomnianej uchwały. Uchwała podjęta 4 października 2019 r. posiadała zapis w art.3
pkt 10 o możliwości składania wniosków od 10 września 2019 r. do 15 kwietnia 2021 r., co
powodowałoby, że regulacja działałaby wstecz. Jednocześnie kolegiant zasugerował, aby poprawić
uchwałę do 25 listopada br., gdyż do tego czasu nie zostanie wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.
Poprawienie uchwały i podjęcie jej na najbliższej sesji, umożliwi wypłatę dofinansowań dla
wnioskodawców jeszcze w tym roku, gdzie przy rozstrzygnięciu nadzorczym nie byłby to możliwe.
P. Wójt dodał, iż koszty kwalifikowalne są od daty podpisania umowy. P. Buchta zapytał, czy nie ma
tu zagrożenia, że ktoś straci pieniądze, tylko przesunie się to w czasie. P. Piotr odpowiedział, że tylko
przesunie się to w czasie. Pierwsze pieniądze są już w budżecie dla 7 wniosków. P. Wójt dopowiedział,
że wniosek składa się w momencie, gdy jest komplet dokumentów, próby szczelności, odbiory itp.
P. Pośpiech poinformował, że więcej wniosków było w ramach środków zadysponowanych przez
Gminę Łubniany, z środków własnych. Unijne natomiast zafunkcjonowały pod koniec września.
Wobec braku dalszych pytań oraz uwag, p. Brisch poddał projekt pod głosowanie. Wobec głosowania
Komisja Organizacyjno- Finansowa, zagłosowała jednogłośnie „za” oraz Komisja Rolno –
Gospodarcza, zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem uchwały.
Ad 5) W tym punkcie, o zabranie głosu, p. Brisch, poprosił p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, informując zebranych: o dochodach budżetowych
obejmujących zwiększenie, oraz zmniejszenie dochodów bieżących, zmniejszeniu dochodów
majątkowych; wydatkach budżetowych zwiększeniu ich na wydatki bieżące, wydatkach majątkowych
obejmujących ich zwiększenie oraz zmniejszenie; jak również zmiany w planach sołectw. P. Buchta
zapytał, czy zmiana dotycząca czujników z wydatków majątkowych na bieżące, też jest w ramach
programy, który jest tak samo dofinansowany jak wymiana pieców. P. Wójt odpowiedział, że tak, tylko
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nie są to wydatki majątkowe a bieżące. P. Skarbnik dopowiedziała, że jest to również w formie
dofinansowania 34/ 33. P. Kalina zapytał, czy czujniki będą ustawione w każdym sołectwie. P. Wójt
odpowiedział, że tak jest planowane. P. Buchta zapytał również, czego ma dotyczyć kwota 100 000 zł
na projektowanie ścieżki Biadacz – Łubniany, ponieważ na ostatniej sesji zadał pytanie, to otrzymał
informację, że projekt jest gotowy. P. Wójt odpowiedział, że na tym odcinku, jest wydany ZRID,
natomiast dokumentacja projektowa, musi zostać dokończona, ponieważ ma braki branżowe. P. Wójt
dodał, że na posiedzeniu Aglomeracji Opolskiej, potwierdzono, że będą środki, w przyszłym roku
kwietniu, na niską emisję i będą brane pod uwagę tylko te projekty, które będą w 100% przygotowane
do realizacji. Z tego względu, postanowiono ogłoszenie dodatkowego przetargu na dokończenie
dokumentacji, tak aby móc w przyszłym roku wystąpić o środki zewnętrzne w 85%, przy tym, że są już
opłacone odszkodowania na odcinku Biadacz – Łubniany. P. Kalina, zapytał czy kwestia wykupu
działek jest już zamknięta. P. Wójt odpowiedział, że temat jest zamknięty, gdyż z budżetu Gminy poszły
pieniądze. P. Buchta zapytał, czy teraz, gdyby się to udało,\ byłaby szansa na dostanie dofinansowania
na odszkodowania. P. Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie teraz na to pytanie odpowiedzieć, gdyż to
będzie wynikało już z ogłoszonego naboru, czy takie wydatki będą wydatkami kwalifikowalnymi.
Dodał również, wspominając słowa z ostatniej sesji, poinformuje Radnych, gdy takie wydatki byłyby
kwalifikowane. Z tego względu to zadanie, związane i włożenie go w budżet w tym roku, aby można
było jeszcze w tym roku ogłosić przetarg oraz go rozstrzygnąć. Przetarg dotyczy dokończenia
dokumentacji na odcinku Biadacz – Łubniany. P. K. Deinert zapytał, w którym momencie miałaby się
zakończyć budowa. P. Wójt odpowiedział, że dostał informację od Starostwa Powiatowego, że wniosek,
który został złożony do budżetu przez p. Romanowskiego, został przyjęty do projektu budżetu, odnośnie
dofinansowania, do przebudowy ciągu chodnikowego od Kościoła do Kapliczki, został przyjęty do
budżetu Starostwa Powiatowego w Opolu. A więc ten odcinek zostanie wyłączony, oraz będziemy się
starać o środki finansowe od końca Biadacza do Kościoła. P. Buchta zapytał, czy będzie to tylko
przebudowa chodnika. Wójt odpowiedział, że będzie to ścieżka rowerowa wraz z przebudową.
P.Piestrak dodał, że korzystamy z dokumentacji, która już jest, oraz pozwolenia, jedynie trzeba
uzupełnić jedynie brakujące branże. Największym problemem jest branża związana z odwodnieniem,
a więc odprowadzenie wód opadowych i połączenie to z istniejącą kanalizacją ściekową. P. Buchta
dodał, że na odcinku od Kościoła do Kapliczki w Łubnianach, kanalizacja praktycznie wszędzie jest.
P. Piestrak potwierdził te słowa, jednak zaznaczył, że ta kanalizacja jest tam około 30 lat, wiadomo, że
nie była długo czyszczona i tak naprawdę nie widomo jaką ma wydolność i czy przyjmie kolejne kubiki
wody z ścieżki. P. Kalina zapytał, kiedy będzie realizowany odcinek od Kępy do Biadacza. P Wójt
odpowiedział, że aktualnie jesteśmy na etapie przetargu związanego z dokończeniem dokumentacji,
przetarg musiał zostać przedłużony, ze względu na konieczność dołożenia dodatkowego projektu
technicznego do przetargu. Ma nadzieję, że w ciągu najbliższych dni, zostanie on rozstrzygnięty i będzie
możliwość przystąpienia do dokończenia dokumentacji. Do września jest wyznaczony czas na
dokończenie dokumentacji. Wójt również dodał, że jest to duży odcinek, który wymaga wielu uzgodnień
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z instytucjami zewnętrznymi, a więc projektanci muszą mieć na to czas. Poinformował również, o tzw.
wyciętych odcinkach”, co oznacza, że w dokumentacji projektowej, nagle na odcinku około 50 m
pojawia się przerwa i odcinek ten nie jest brany pod uwagę. P. Buchta zapytał, w jakich miejscach są
wycięte odcinki. P. Piestrak odpowiedział, że największa przerwa jest pomiędzy Biadaczem
a Luboszycami, gdzie jest to najbardziej newralgiczny odcinek, tam gdzie jest wąsko oraz są drzewa, za
mostem. Dodał, iż szły one na zasadzie zgłoszeń do Starostwa, i podobno da się tak zrobić nawet na
samo zgłoszenie budowlane. P. Kalina dodał, iż słyszał, że od mostu w Luboszycach, aż do Jego posesji
w Biadaczu, ścieżka miała być poprowadzona dołem. P. Piestrak odpowiedział, że tak, jednak nie ma
na to projektu, gdyż ten odcinek został wyłączony. P. Wójt dodał, że z tego względu musiał zostać
wydłużony czas przetargu. P. Kalina ponownie zapytał, dlaczego ten odcinek został wyłączony, czy
właściciele nie zgadzali się. P. Wójt odpowiedział, że teraz nie potrafi uzyskać odpowiedzi na takie
pytanie. P. Piestrak powiedział, że z tego co jest zorientowany, to tego typu wyłączenia są stosowane,
po to, żeby nie załatwiać (kolokwialnie mówiąc) odstępstwa od warunków technicznych, ponieważ takie
odstępstwa załatwiane są w Ministerstwie. W tym jednak miejscu nie rozumie, dlaczego czegoś takiego
dokonano, ponieważ odstępstwo dotyczy zawężenia ścieżki. Przy tym odcinku jednak nie wiadomo
dlaczego zrobiono taki wycinek. P. Wójt poinformował, że nie ma kontaktu z osobami, które przy tym
pracowały, natomiast według analizy dokumentacji jaką p. Wójt wykonał wynika, iż przy najbardziej
newralgicznym miejscu ktoś „dał sobie spokój’ by móc pójść dalej. P. Kalina stwierdził, że więc mało
prawdopodobne jest, aby w 2020 r. rozpoczęto budowę tej ścieżki. P. Wójt odpowiedział, że bierze pod
uwagę fakt, że w przyszłym roku, na zimę zostanie ogłoszony przetarg. Uważa, że przetarg ogłoszony
w czasie jesienno – zimowym jest dobrym posunięciem, ponieważ tanieje kilometr ścieżki. P. Piestrak
dodał, że przy takiej inwestycji firmy realizują ją zwykle w okresie zimowym i nie jest to żadna
przeszkoda, jedynie wylanie asfaltu wymaga odpowiednich temperatur. P. Kalina zapytał jak długo
trwała budowa w Brynicy od Kup. P. Krzyścin odpowiedział, że droga została wykonana bardzo szybko,
ponieważ budowa została zakończona przed czasem. P. Wójt dodał, że budowa zakończyła się trzy
miesiące przed czasem, więc budowa trwała około pół roku. P. Krzyścin poinformował, że budowa
rozpoczęła się zimą i w maju ostatecznie został wyłożony asfalt. P. K. Deinert zapytał, ile jest tam
metrów. P. Piestrak odpowiedział, że około 3 kilometrów. Na odcinku Kępa – Biadacz jest około
4 kilometrów. P. Kalina zapytał, czy nowy chodnik w Kępie będzie musiał być na nowo zrobiony.
P. Piestrak poinformował, że budowa rozpocznie się na wysokości Lewiatana, a chodnik zrobiony przez
Powiat nie będzie ruszany.
P. Buchta zapytał, czy kręcenie klipu, o którym była mowa w projekcie, czy to będzie związane z jakimiś
wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Gminy. P. Wójt odpowiedział, że jest to fundacja, która
ma swoją siedzibę w Dąbrówce Łubniańskiej, oraz wystąpiła z wnioskiem z prośbą o dofinansowanie.
Jako Gmina, mamy takie zadanie, jak podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej
i pielęgnacji polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Klip jest
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o żołnierzach Polskich, którzy walczyli na Ukrainie. Zdjęcia do tego filmu był w Dąbrówce
Łubniańskiej.
P. Krzyścin zapytał, czy jeżeli ten odcinek ścieżki od Kościoła do Kapliczki w Łubnianach, wejdzie do
budżetu Powiatu na 2020 r., jest możliwość, że ta inwestycja w całości zostanie również w tym roku
zakończona, czy jedynie w zostanie rozpoczęta. P Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie zostanie to
rozłożone na dwa lata.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały
budżetowej na 2019 r. W wyniku głosowania Komisja Organizacyjno - Finansowa zagłosowała
jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza zagłosowała jednogłośnie „za”
Ad 6) W tym punkcie, o zabranie głosu Przewodniczący poprosił p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący
Komisji poddał projekt pod głosowanie. Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie
„za”, Komisja Rolno – Gospodarcza, zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Ad 7) W tym punkcie, głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował zebranych, iż od dawna mu zależało, aby
taki projekt uchwały wprowadzić do procedury środowiska prawnego w Gminie. Uważa, że w ten
sposób, można wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnym przedsiębiorców oraz innych inwestorów.
Wójt podkreślił, iż na początku wydaje się, że zwalniając kogoś od podatku Gmina na tym straci, ale
ostatecznie jest to uchwała, która wychodzi do przodu, i ma przynosić zyski za kilka lat. Podstawowym
parametrem tej uchwały, jest fakt, że ma ona spowodować przyrost dla Gminy ogólnej podstawy
opodatkowania, w podatku od nieruchomości. W ten sposób, zachęcimy lokalnych przedsiębiorców,
którzy chcieli by się rozbudować, aby zrealizowali swoje plany na terenie naszej Gminy.
W konsekwencji, za kilka lat przyniesie to dodatkowe dochody do budżetu.

Jest to uchwała

długoterminowa, która pokazuje inwestorom i przedsiębiorcom, że Gminie zależy na tym, aby
inwestować, w plany rozbudowy czy nowych budów, lokalnych przedsiębiorców czy innych
inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na terenie Gminy Łubniany. P. Buchta zapytał, czy będzie
to też dotyczyć rolników. Wójt odpowiedział, że tak, będzie dotyczyć rolników, którzy prowadzą
działalność gospodarczą. Ma to na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego. P. Krzyścin zapytał, czy
jest to zwolnienie z podatku od nowych inwestycji, a co za tym idzie nic nie stracimy w budżecie,
ponieważ te firmy, które istnieją, nadal będą płacić podatki. Wójt potwierdził słowa p. Krzyścina.
P. Krzyścin ponownie zapytał, czy dla firm transportowych, jest to zwolnienie tylko od nieruchomości
czy również od środków transportu. Wójt odpowiedział, że w tej uchwale jest mowa jedynie o podatku
od nieruchomości. Dodał również, że branża transportowa, jest bardzo specyficzna dla Unii Europejskiej
i jej przepisów. Lobby transportowe, wynegocjowało, że usługi transportowe, mogą ubiegać do 100 tys.
Euro tej pomocy de minimis, natomiast jeszcze niedawno branża transportowa nie mogła ubiegać się
o pomoc de minimis ani jakąkolwiek dotację z Unii Europejskiej. P. Buchta dodał, że każdy kraj ma
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przypisaną pulę na pomoc de minimis, teraz w rolnictwie, przez wystąpienie suszy i różnych
programów, które rząd rozbudowuje podpierając się pomocą de minimis, ogólnie w ogólnopolskiej puli
brakło środków. Zaznaczył, również, że „koperty” są bardzo obciążone, przez co wszystkie programy
są robione z opóźnieniem. Wójt poinformował, że pomoc de minimis, to nic innego jak pomoc Państwa
dla przedsiębiorców. Sprawdzane jest, czy dana firma, otrzymała wspomnianą pomoc. Dodał również,
że projekt przedstawionej uchwały, nie dotyczy dotacji, a jedynie nie są pobierane podatku. P. Buchta
zaznaczył, że w rolnictwie też można zwolnić od podatku z pomocy de minimis.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Organizacyjno Finansowej przeszedł do
głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”
przyjęciem uchwały, Komisja Rolno – Gospodarcza, również zagłosowała jednogłośnie „za” jej
przyjęciem.
Ad 8) Przewodniczący Komisji p. Brisch, zapytał czy ktoś ma jakieś wolne wnioski.
P. Wójt poinformował, że jadąc od Kępy w stronę Łubnian, od siedmiu miesięcy były zamazane znaki
Biadacza i Luboszyc, co zostało wyczyszczone. Poprosił więc, aby zgłaszać gdyby w innych miejscach
pojawiły się takie problemy.
P. Piestrak, odniósł się do kwestii mostu w Kolanowicach. Poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych,
ma wybranego wykonawcę, który ma ten most zabezpieczyć, pod kątem uzupełnienia barierek, których
brakuje. Do 10 grudnia, czy 15 grudnia wykonawca ma czas na wykonanie tego. Dodał również, że
Zarząd Dróg Powiatowych, ma w planach zgłoszenie tego mostu do Rządowego programu mostowego,
gdzie Starostwo, prawdopodobnie w przyszłym roku będzie składany wniosek. Wójt dodał, że na pewno
jest przygotowywana dokumentacja, jak również dokumentacja związana z organizacją ruchu podczas
remontu. Projekt rządowy, wymaga złożenia dobrego wniosku, aby uzyskać pieniądze.
P. Brisch poinformował, że w remizie w Kolanowicach został wymieniony piec. Nowy jest na eko
groszek, który otrzymano od darczyńcy. Wójt, powiedział, że cieszy się, że ta inwestycja się udała.
Wójt dodał również, że wniosek dotyczący termomodernizacji Urzędu Gminy został zatwierdzony
i czeka na listę rankingową. P. Buchta dodał, że jak Urząd Gminy zmieni piec na gaz to większość
budynków Gminnych jest już ekologicznych.
Ad 9) Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej zakończył posiedzenie o godzinie 14:15.
Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
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Nr 3 - Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Luboszyce zgodnie
z załącznikiem mapowym
Nr 5 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł
ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 – 2020 w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez
likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych
z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”
Nr 6 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29
czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
udzielonej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Organizacyjno Finansowej

Rolno - Gospodarczej

Waldemar Brisch

Waldemar Kalina

Protokołowała

Anna Szałatkiewicz
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