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Protokół 

z dziesiątego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2020 r., o godzinie 

8:35 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu 

wzięło udział 6 członków na statutowy skład 7 (nieobecny p. Piotr Blach), w związku z czym Komisja 

uzyskała quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy, 

w posiedzeniu wzięli udział: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – 

Zastępca Wójta Gminy, p. Katarzyna Kępa – Danek- Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekratarz 

Gminy, p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent. Ponadto w posiedzeniu wzięła udział p. Anna 

Patelska – Radna Gminy. 

 

Ad 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Zbigniew Romanowski, przywitał wszystkich 

zebranych oraz odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2). Wobec braku pytań oraz uwag, 

porządek obrad poddano głosowaniu, w wyniku którego, został on jednogłośnie przyjęty 6 głosami 

"za". 

Ad 2) W tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik, która poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2019 r. (Zał. Nr 3), zostało przekazane w ustawowym terminie do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wspominane sprawozdanie. Dodała również, iż 

analizie poddano zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu z podjętymi uchwałami, jak również 

sprawozdaniami budżetowymi. Kolejno p. Skarbnik poinformowała, iż uchwalony przez Radę 

Gminy budżet na 2019 r. po zmianach, przewidywał realizację planów budżetowych w wysokości 54 

074 299, 66 zł, został zrealizowany na poziomie 46 717 276, 97 zł, co stanowi 86,4%. Plan wydatków 

zaplanowany w wysokości 55 363 142,06 zł, a wykonany został w wysokości 45 970 705, 79 zł, co 

stanowi 83%. Zaplanowane były również wydatki majątkowe, które po zmianach stanowiły kwotę 

16 067 195,51 zł, wykonane zostały w wysokości 8 453 977, 66 zł i jest to 52,6%. P. Skarbnik dodała, 

iż na tak niski procent składa się przesunięcie dużych zadań, głównie w ramach projektu "Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim", zadania - budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica oraz wzdłuż drogi powiatowej 

nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz na lata 2020 i kolejne. Zostały również 

przesunięte zadania takie jak: dokumentacja projektowa - budowa ścieżki pieszo rowerowej na 

odcinku drogi Wojewódzkiej Brynica – Kup; na odcinku drogi Powiatowej Biadacz – Jełowa oraz 

Biadacz – Łubniany. Wobec tego, iż zadania zostały przesunięte, procent wydatków majątkowych, 

kształtuje się na poziomie nieco ponad 50%. Kontynuując p. Skarbnik poinformowała, iż realizacja 

budżetu Gminy za 2019 r, zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 746 571, 18 zł, przy 

planowanym deficycie w wysokości 1 288 842, 40 zł. Na koniec 2019 r. pozostała kwota 

niespłaconych zobowiązań finansowych długoterminowych kształtuje się w kwocie 5 965 718,30 zł. 
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Również z końcem roku, plan dochodów bieżących wynosił 41 396 101,29 zł, a wykonanie wyniosło 

37 516 728,13 zł, co pozwoliło na spełnienie relacji, o której mowa w ustawie o finansach 

publicznych. Zaprezentowane jest to również w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie 

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań stanowił wartość 9,09%, natomiast planowany w Gminie 

wskaźnik spłaty zobowiązań, kształtował się na poziomie 5,74%. Następnie p. Skarbnik omówiła 

wykonanie dochodów podatkowych, gdzie poinformowała zebranych, że zostały one wykonane na 

poziomie 15 806 914, 95 zł. Jest to wykonanie ponad przyjęty plan, a tendencja utrzymuje się 

wzrostowa, pomimo występujących zaległości. W głównej mierze jest to podatek od nieruchomości, 

od osób prawnych. Są to dwie firmy, gdzie wobec jednej prowadzone jest postępowanie likwidacyjne 

oraz wobec drugiej prowadzone jest postępowanie egzekucji administracyjnej i sądowej, 

zabezpieczenie jest w postaci hipoteki na majątku obu firm. Pozostałe kilkanaście pozycji, nie 

przekracza zadłużenia powyżej 10 000 zł. W przypadku środków transportowych, są to dwie duże 

firmy, gdzie na rok bieżący jedna firma została spłacona. Z kolei osoby fizyczne, powyżej 10 000 zł, 

jest to osiem osób, prowadzące działalność gospodarczą. Na zaległości składają się również, 

zaległości z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, gdzie jest to 47 osób, wobec 

których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w formie sądowej. P. Skarbnik poinformowała 

również, iż w 2019 r. nie został wyodrębniony fundusz sołecki, został jednak przyjęty tak zwany 

budżet środków sołectwa, gdzie plan został przyjęty na poziomie 287 730 zł, natomiast wykonanie 

kształtowało się na poziomie 275 511, 31 zł. Następnie p. Skarbnik przeszła do omówienia 

sprawozdań finansowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki Gminy Łubniany, zamknęło 

się nadwyżką budżetową w wysokości 746 571, 18 zł, środki pieniężne na koniec roku stanowiły 

wartość 2 894 197, 09 zł, przy należnościach od budżetu na poziomie 247 501, 72 zł. Zobowiązania 

stanowią kwotę 5 967 345,15 zł, są to pożyczki, które się dzielą na krótkoterminowe czyli do roku 

spłaty – 2 479 534,53 zł, oraz długoterminowe powyżej roku i jest to poziom 3 486 183, 77 zł. 

Kontynuując p. Skarbnik przedstawiła bilans Urzędu łącznie z wszystkimi jednostkami 

budżetowymi, informując, że aktywa znajdowały się poziomie 58 221 114, 82 zł, na co składają się 

aktywa rzeczowe – majątek 57 928 358, 50 zł, pasywa – źródła finansowania aktywów, to fundusz 

na poziomie 57 526 264, 81 zł. Wynik finansowy netto kształtuje się na poziomie 9 863 338, 32 zł, 

zysk netto to 35 037 551,05 zł. Wyjaśniając p. Skarbnik zaznaczyła, że stan pasywów i aktywów, 

kształtuje się na poziomie 61 283 242, 25 zł. Kolejno p. Kępa – Danek omówiła rachunek zysków 

i strat jednostki, gdzie poinformowała zebranych, że przychody netto z podstawowej 

działalności wyniosły 47 003 296, 59 zł, koszty działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 

36 985 622, 25 zł. Zysk z działalności podstawowej wyniósł  10 017 674, 34 zł. Tak jak zostało 

wcześniej wspomniane zysk wynosi 9 863 338,32 zł. Kolejny punkt omówiony przez p. Skarbnik to 

zestawienie zmian w funduszu jednostki, gdzie poinformowała zebranych, że fundusz jednostki na 
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początek okresu został przyjęty na poziomie 73 661 616,29 zł, w tym zwiększenie funduszu 

w wysokości 81 056 098, 32 zł. Kontynuując p. Skarbnik dodała, że do sprawozdań finansowych, 

jest wymagana również informacja dodatkowa. Jest to informacja w formie tabelarycznych danych, 

które nie zostały ujęte w części w sprawozdaniach finansowych, gdzie zaprezentowane są między 

innymi udziały w banku oraz gwarancje należytych wykonanych umów podpisanych na realizację 

zadań inwestycyjnych. Następnie p. Skarbnik omówiła sprawozdanie Łubniańskiego Ośrodka 

Kultury w Łubnianach, informując, iż dochody zostały wykonane na poziomie 1 039 652, 95 zł w tym 

dotacja podmiotowa, która została udzielona z budżetu Gminy na poziomie 750 000 zł. Wydatki 

zostały wykonane na poziomie 1 039 455, 54 zł. Wykonane przychody w Samodzielnym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej, kształtowały się na poziomie 1 801 400,43 zł w tym środki obrotowe, które 

przeznaczone są na regulowane płatności jednostki na początek każdego roku i jest to poziom 1 568 

855, 79 zł. Koszty jakie zostały poniesione w 2019 r. wynoszą 1 466 123, 82 zł. P. Skarbnik dodała, 

że w sprawozdaniu z wykonania budżetu znajduje się dodatkowy załącznik, który obowiązuje od tego 

roku. Jest to informacja o wysokości zrealizowanych dochodach i wydatkach, z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki, które zostały poniesione na funkcjonowanie 

tego systemu. Dochody wobec tego kształtują się na poziomie 2 490 521, 60 zł, wydatki zostały 

poniesione na poziomie  1 833 064, 07 zł, w tym na usługę odbioru odpadów komunalnych 1 529 

078,60 zł. Na utrzymanie i obsługę punktu odbioru odpadów selektywnych 200 833, 94 zł, na obsługę 

administracyjną przeznaczono 103 151, 53 zł. P. Skarbnik zaznaczyła, że wykonanie dochodu jest 

znacznie wyższe niż wykonanie wydatków, co wynika z otrzymanych zwrotu środków rozliczenia 

inwestycji z 2018 r. "Budowa PSZOK-u w Masowie". 

P. Krzyścin zaznaczył, iż w załączniku nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków 

jednostki tj. Szkoły i przedszkola – zastanawia skąd są duże różnice pomiędzy planowaniem 

a wykonaniem. Zapytał więc, co to są za środki, skąd one miały wpłynąć do szkół. P. Skarbnik 

odpowiedziała, że są to dochody na wydzielonym rachunku, dotyczącym oświaty, zgodnie z przyjętą 

uchwałą Rady Gminy, mogą to być otrzymane spadki, zapisy, dobrowolne wpłaty, które wpływają na 

rzecz danej gminy od strony rodziców bądź innych podmiotów. Dochody te są przeznaczone na 

określone zadania w jednostkach oświatowych. Przyjęty plan, Dyrektor GZEAS-u w porozumieniu 

z każdym dyrektorem, szacuje na poziomie ubiegłych lat, w jakich wysokościach mogą być wpływy. 

Są to niezależne dochody, które ciężko jest oszacować, ponieważ w każdym roku mogą być różne. 

W ramach dodatkowych środków, jednostka może je wydatkować na potrzeby funkcjonowania. Są 

to niezależne środki od przekazanych środków z gminy. P. Patelska dodała, że są to wydatki, które 

zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pozwalają Radzie rodziców pozyskiwać takie wpłaty.  

P. Krzyścin, odniósł się do załącznika nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy 

Łubniany, gdzie zastanawiające są nierealne kwoty, np. budynek mieszkalny za 19 000 zł. Zaznaczył 
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również, iż należałoby urealnić przedstawione kwoty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

P. Skarbnik poinformowała, iż w przypadku ubezpieczeń majątku Gminy, są to realne wartości ujęte 

w kwocie ubezpieczenia. Natomiast wartości, do których odniósł się p. Krzyścin, to są to dane 

historyczne, które zostały przyjęte na podstawie dokumentu w danych latach, wobec czego odbiegają 

od rzeczywistych wartości na dzień dzisiejszy. P. Krzyścin zapytał, czy urealnienie tych wartości 

poniesie za sobą duże koszty dla Gminy. P. Skarbnik odpowiedziała, że tak. P. Fila dopytał, czy nie 

można by na podstawie polisy ubezpieczenia, przepisać wartość do szacunków, aby kwoty były 

realne? P. Skarbnik odpowiedziała, że znacznie powiększyłoby to wartość mienia w sprawozdaniu 

finansowym. Dodała również, że sprzedaż nieruchomości odbywa się po aktualnych wartościach, 

gdzie wykonuje się operat szacunkowy.  

Następnie głos zabrał p. Fila, który odniósł się do rozdziału 75023 – urzędy gmin, gdzie jest 

zapis o wydatkowaniu łącznym kwoty 1 751 092, 21 zł, na które składają się wypłacone 

wynagrodzenia 2 790 863 zł, wobec czego zapytał, skąd wynika taka rozbieżność. P. Skarbnik 

odpowiedziała, iż jest to kwota przyjętej wartości za I półrocze 2019 r. i powinna być na wartości 

3 466 853, 84 zł, faktyczne wynagrodzenie wynosi 2 790 863, 22 zł. 

P. Fila zapytał również o dział 616 – drogi publiczne, gdzie wydatkowano łącznie kwotę 

407 162, 73 zł, gdzie podliczając tabelę wychodzi wartość około 300 000 zł. P. Skarbnik 

odpowiedział, że są to główne zadania, gdzie ukazana jest prezentacja wydatków większych 

inwestycji.  

Następnie p. Pyka odniósł się do zaległości gminy, gdzie kwota zwiększyła się do prawie 200 000 zł. 

Kary i mandaty mocno się wyróżniają, w 2018 r. było to 114 000 zł, a w tym roku jest 161 000 zł. 

Wobec tego p. Pyka zapytał z czego wynika tak duży skok. P. Skarbnik odpowiedziała, że jest to kara, 

która została przypisana w 2019 r., wobec jedno podmiotu, za nienależyte wykonanie umowy, na 

dokumentację ścieżek. Obecnie, prowadzone jest postępowanie oraz kierowany jest wniosek do sądu.  

 P. Pyka zaznaczył, iż zauważalny jest również problem podatków od osób fizycznych, gdzie 

jest również widoczny dramatyczny wzrost zaległości. Wobec tego, p. Pyka zapytał, czy jest realna 

szansa na pozyskanie tych zadłużeń. P. Skarbnik odpowiedziała, że w przypadku kwot powyżej 

10 000 zł, to z roku na rok są to stali dłużnicy, wobec których prowadzone jest postepowanie 

egzekucyjne, natomiast jest również 428 ilość osób fizycznych, gdzie ośmiu z nich ma zaległości 

powyżej 10 000 zł, kolejne osiem osób posiada zadłużenie w wysokości powyżej 2 500 zł, pozostałe 

osoby posiadają zadłużenie rzędu od 1 000 do 2 000 zł, jak również około 100 – 200 zł. P. Skarbnik 

dodała, iż na dzień dzisiejszy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz windykacyjne. 

W trakcie okresu pandemii, nie było możliwe prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wobec czego 

zastosowano środki miękkiej windykacji czyli tzw. upomnienia, co spotkało się z dużym odzewem. 

P. Wójt dodał, iż nie posiadamy działu windykacyjnego, wobec czego nie jesteśmy w stanie każdej 
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kwoty windykować. P. Skarbnik poinformowała, iż niezależna jest egzekucja prowadzona przez 

Urząd Skarbowy, działania są niezależne gminy, a tytuły wykonawcze wystawiane są powyżej 

sześciokrotności kosztów upomnienia. Kierowane są również zapytania, na jakim etapie prowadzone 

są postępowania egzekucyjne, gdzie są to jedynie działania jakie jako Gmina możemy podjąć. 

Pandemia spowodowała również ograniczenia w pracy egzekutorów, którzy mogli wykonywać 

czynności jedynie zajmujące np. zajęcie rachunku bankowego, co ma również odzwierciedlenie 

w wpłatach z Urzędu Skarbowego. P. Pyka zaznaczył, iż należy zwrócić uwagę na to, czy kwoty są 

realne do odzyskania, ponieważ Gmina dużo na tym traci. P. Wójt dodał, iż czynności windykacyjne 

są cały czas prowadzone. P. Romanowski zapytał, czy zaległości wynikają z braku płatności podatku, 

czy między innymi np. płatności za śmieci. P. Skarbnik odpowiedziała, iż w opłata za gospodarowanie 

śmieci wynosi 116 11, 30 zł, gdzie również prowadzone są działania windykacyjne, są to jednak 

bardzo małe kwoty, wobec czego upomnienie nie jest wysyłane po każdej racie, a po kumulacji kilku 

rat.  

Następnie p. Romanowski zapytał, czy przeniesienie inwestycji z roku 2019 na 2020 r. może 

spowodować waloryzację tych inwestycji, co może się przełożyć na budżet gminy. P. Wójt 

odpowiedział, iż każda inwestycja jest poprzedzona procedurą zamówienia publicznego. Obecnie 

można zauważyć, iż ceny znacząco spadają. W przypadku inwestycji, największą pozycją jest 

budowa ścieżek pieszo – rowerowych, jednak odcinek Kępa - Biadacz nie jest realizowany, ponieważ, 

kwota kształtuje się na poziomie około 6 milionów złotych, w tej chwili, być może, jak dodał p. Wójt, 

będzie można zaoszczędzić pewne środki w tym zakresie. Spadek cen, można zauważyć po 

wykonaniu przetargu na centrum Łubnian, gdzie zabezpieczona kwota wynosiła 1 milion złotych, 

natomiast oferent realizuje zadanie na poziomie 660 000 zł.  

 P. Fila zapytał, czy w związku z pandemią, można zaobserwować spadek dochodów 

budżetowych, np. wpłat podatków. P. Skarbnik odpowiedziała, iż wpłaty podatków lokalnych nie 

odbiegają od upływu czasowego do wysokości rat. Z kolei w przypadku udziału w podatku PIT osób 

fizycznych, w związku z wydłużeniem okresu rozliczenia do końca maja, można było zaobserwować 

spadek w porównaniu do poprzedniego roku, środków przekazanych w okresie od marca do kwietnia. 

P. Skarbnik dodała również, iż subwencja przekazywana jest zgodnie z przyjętymi wielkościami. 

P. Wójt poinformował, iż od września, mają zostać przyznane podwyżki w wysokości około 6% 

nauczycielom, a subwencja, która została przyznana, nie pozwala nam pokryć tego skutku. Gmina 

przyłączyła się do Związku Gmin Wiejskich RP odnośnie apeli do tego, aby pochylić się nad 

samorządami, ponieważ choćby w tarczy 4.0, gminy nie są brane pod uwagę. P. Wójt dodał również, 

iż druga połowa roku wskaże skutki pandemii, wobec czego należy ostrożnie podejść do 

wydatkowania środków. P. Żelasko zapytał, czy znany jest deficyt pomiędzy różnicą w budżecie 

a wykonaniem podwyżek. P. Wójt odpowiedział, iż subwencja została przekazana mniej więcej na 
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tym samym poziomie co w ubiegłym roku. P. Skarbnik dodała, iż jest to niecałe 700 000 zł więcej, 

w skutek podwyżek podjętych w zeszłym roku. Mając na uwadze wniosek w związku z podwyżkami 

i odprawami, została przyznana wysokość subwencji na poziomie 15 000 zł, co stanowi jedynie 10%, 

a pozostała część musiała zostać pokryta z środków gminy. Jak zaznaczyła p. Skarbnik, obecna 

subwencja nie uwzględnia podwyżek wrześniowych. P. Wójt dodał, iż postulaty samorządów 

wiejskich są ciekawe, z tego względu iż dotacja tzw. 1 mln zł plus dla każdego samorządu miałaby 

zostać przeznaczona na lokalny rozwój, jest również postulat związany z oświatą.  

 P. Pyka odniósł się do  wydatków majątkowych, w których zawarto informację o planowanym 

zakupie działki w Dąbrówce Łubniańskiej, wobec czego zapytał na co działka miała zostać 

przeznaczona oraz która dokładnie działka miała zostać wykupiona. P. Skarbnik odpowiedziała, iż 

jest to działka przy boisku LZS, która jest już użytkowana przez LZS, jednak właścicielem działki 

jest osoba prywatna. P. Skarbnik dodała, iż nie udało się zrealizować zadania w 2019 r. z uwagi na 

brak postępowania spadkowego.  

 Kolejno pytanie zadał p. Brisch, odnosząc się do działu 90003, gdzie zawarto koszty na 

usunięcie padłych zwierząt, odławiania, umieszczania w schroniskach na zwierząt w wysokości 

71 986 zł, w zeszłym roku była to kwota w granicach około 19 000 zł, skąd taka duża równica 

przeznaczonych środków. P. Skarbnik odpowiedziała, iż poziom usług jest porównywalny do roku 

2018, jednak wzrosła ilość zgłoszeń do odbioru zwierząt, sterylizacji bądź usunięcia padłych 

zwierząt, co wpłynęło na wysokość wykonania. P. Wójt dodał, iż rośnie świadomość ludzka co do 

opieki nad zwierzętami, co można zauważyć po ilości zgłoszeń.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeszedł 

do kolejnego punktu. 

Ad 2) W tym punkcie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił p. Skarbnik o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. P. Skarbnik odczytała zebranym Uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej (Zał. Nr 4), informując, iż pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Gminy za 

2019 r. dodała również, że sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia, została przekazana 

w ustawowym terminie. Sprawozdanie zostało poddane analizie w związku z wielkościami ujętymi 

w uchwale Rady Gminy Nr III/8/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 

r. ze zmianami, jak również ze sprawozdaniami sporządzonymi za okres od początku roku do 31 

grudnia 2019 r., gdzie skład orzekający nie stwierdził nieprawidłowości. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Zbigniew Romanowski, poprosił, aby na podstawie 

przytoczonej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, przegłosować wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za wykonanie budżetu za rok 2019 r. Przewodniczący 

przeszedł do głosowania w wyniku którego, Komisja zagłosowała 6 głosami "za", udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 r. (Wyniki imienne: 
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głosy "za" p. Krzyścin, p. Romanowski, p. Fila, p. Pyka, p. Brisch, p. Żelasko). Wobec głosowania, 

Komisja Rewizyjna w składzie: p. Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Tomasz 

Pyka, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, podjęła Uchwałę Nr I/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie wniosku do Rady Gminy Łubniany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany 

z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r. (Zał. Nr 5). 

Ad 4) W tym punkcie poruszono kwestię herbu Gminy Łubniany, gdzie jak p. Wójt zaznaczył, jest 

to sprawa konieczna do uporządkowania, ze względu na to aby móc przygotować insygnia władzy. 

P. Krzyścin zaznaczył, że również uważa, iż tą kwestię należy uporządkować, aby nikt inny nie 

zastrzegł sobie prawa do herbu, co skutkowałoby tym, iż Gmina nie mogła by się posługiwać swoim 

herbem. P. Pośpiech dodał, iż najważniejszym według prawa jest fakt, iż herb znajduje się jako jeden 

z załączników uchwalonego statutu Gminy. Nie jest on jednak herbem w rozumieniu przepisów, 

regulujących zasady heraldyki.  

Następnie głos zabrał p. Fila, który skierował pytanie do P. Wójta, jak na dzień dzisiejszy 

wygląda organizacja dożynek gminnych. P. Wójt odpowiedział, że w odpowiedzi na pismo do 

Sołtysów oraz Rad Sołeckich, decyzja została podjęta kolegialnie o odwołaniu dożynek gminnych. 

Dodał również, że jeżeli warunki oraz wymagania Głównego Inspektoratu Sanitarnego pozwolą, to 

we wrześniu zostanie zorganizowana msza dziękczynna z przedstawicielami wszystkich sołectw, 

jednak bez organizacji około dożynkowych uroczystości. P. Wójt poprosił również o podjęcie 

wspólnej decyzji dotyczącej przygotowania koron. P. Fila zaproponował przygotowanie jednej 

korony, która zostałaby wprowadzona do kościoła na mszę.  P. Brisch zaznaczył, że w sołectwie 

Kolanowice podjęto decyzję o odnowieniu korony z ubiegłego roku. P. Fila dodał, iż w Jełowej 

podjęto taką samą decyzję. P. Krzyścin zapytał, czy msza dziękczynna będzie plenerowa czy 

w kościele. P. Wójt odpowiedział, że jeżeli warunki w miesiącu wrześniu na to pozwolą, to msza 

zostanie odprawiona w kościele.  

Kolejno głos zabrał p. Romanowski. Poinformował zebranych, iż na ten rok zaplanowane 

zostały kontrole, które ze względu na pandemię nie mogą się odbyć. Wobec tego, p. Romanowski 

poinformował, iż przekaże członkom Komisji propozycję nowego planu pracy, oraz prosi 

o ustosunkowanie się do informacji. P. Wójt dodał, iż należy pamiętać, że nadal jesteśmy w stanie 

pandemii, wobec czego prosi o rozwagę. 

P. Fila zapytał, odnośnie skutków pandemii, o podatki, które płacą instytucje, które z urzędu 

były zamknięte np. restauracje. Czy wspomniane instytucje z ustawy są zwolnione od płacenia 

podatków, czy muszą złożyć wniosek o odstąpienie od podatku. P. Skarbnik odpowiedziała, iż została 

podjęta Uchwała przez Radę Gminy, dotycząca zwolnienia bądź przedłużenia terminów płatności, 

wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. Kontynuując p. Skarbnik zaznaczyła, że za 

miesiąc maj, był termin złożenia wniosku do 29 maja, za miesiąc czerwiec do 29 czerwca. Na dzień 
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dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek. Koniecznym jest wypełnienie informacji oraz oświadczenia, 

który dostępny jest w załączniku do Uchwały, w zakładce „pomoc” znajdującej się na stronie Gminy. 

Zwolnienie jest do 29 czerwca, bądź wydłużenie płatności jest do 15 sierpnia. P. Wójt dodał, iż 

związane jest to z ustawą antykryzysową, która jest związana z propozycją i możliwościami 

prawnymi do wykonywania upustów i zwolnień przez Gminy, stąd też podjęta Uchwała Rady Gminy 

z 4 maja odnosząca się do maja i czerwca. Ważna kwestią jest również to, że firma, musi wykazać 

straty w czasie pandemii. P. Patelska poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, również 

dysponuje środkami w kontekście tarczy antykryzysowej. Początkowo było wsparcie dla 

przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, obecnie jest kolejna transza dla pracowników. 

P. Patelska zaznaczyła, że jest to bardzo duża kwota, bo około 30 milionów.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, oraz braku dalszych pytań oraz wniosków, 

Przewodniczący Komisji, zamknął dziesiąte posiedzenie Komisji o godz. 10:00. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Sprawozdanie finansowe Gminy Łubniany za 2019 r. 

Nr 4 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Nr 5 – Uchwała Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Zbigniew Romanowski 

 

Protokołowała 

Anna Szałatkiewicz 

 

 


