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Protokół 

 

Ad 1) z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Rolno – Gospodarczej, 

które odbyło się 26 listopada 2020 r. O godz. 10:00 w trybie zdalnym. Zgodnie z listami obecności 

(Zał. Nr 1) w Komisji Organizacyjno – Finansowej wzięło udział 4 członków, na statutowy skład 

5 (nieobecny p. Zbigniew Romanowski), w posiedzeniu Komisji Rolno – Gospodarczej uczestniczyło 

3 członków na statutowy skład 3. Wobec powyższego obie komisje uzyskały quorum do 

podejmowania decyzji oraz wniosków. Pondato w zdalnym posiedzeniu Komisji wzięli udział: 

p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta, p. K. Kępa – Danek – 

Skarbnik Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. S. Heisig – Brzana – kierownik referatu 

promocji i turystyki, p. K. Sobota – insp. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

p. E. Twardowska – insp. ds. planowania przestrzennego, p. A. Szałatkiewicz – Obsługa Biura Rady. 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej przywitał wszystkich zebranych po czym 

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

obrad poddano pod głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała 

jednogłośnie "za", Komisja Rolno – Gospodarcza zagłosowała jednogłośnie "za" przyjęciem 

porządku obrad. 

 

Ad 2) Wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. złożyła 

p. Skarbnik (Zał. Nr 3). Następnie p. Wójt poinformował, iż w międzyczasie wynikły różne 

zobowiązania finansowe, wobec czego poprosił o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały. 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany jakie wprowadza autopoprawka do przedstawionego wcześniej 

projektu uchwały (Zał. Nr 4). 

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono go głosowania nad przyjęciem autopoprawki do 

uchwały budżetowej. Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”, Komisja 

Rolno – Gospodarcza również zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem autopoprawki. 

Kolejno poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 

r. po wprowadzonej autopoprawce. Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie 

„za”, Komisja Rolno – Gospodarcza również zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu 

uchwały. 

 

Ad 3) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik (Zał. Nr 5) 

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, poddał 

projekt pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała 

jednogłośnie „za”, przy jednym braku głosu p. Fili, Komisja Rolno – Gospodarcza zagłosowała 
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jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały. 

Ad 4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 

kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

przedstawiła p. Kępa – Danek, Skarbnik Gminy. (Zał. Nr 6) 

Wobec braku pytań oraz wniosków, poddano projekt pod głosowanie, w wyniku którego Komisja 

Rolno – Gospodarcza zagłosowała jednogłośnie „za”, Komisja Organizacyjno – Finansowa 

zagłosowała jednogłośnie „za”, przy jednym braku głosu p. Fili. 

 

Ad 5) P. Brisch poprosił o wyjaśnienia do tego punktu, p. Sobotę, która przedstawiła zebranym 

uzasadnienie do projektu uchwały (Zał. Nr 7) 

P. Patelska zapytała, jakie organizacje zgłosiły się, aby uzyskać pomoc. P. Sobota odpowiedziała, że 

podczas ustalania rocznego programu współpracy nie zgłaszają się organizacje, dopiero mają taką 

możliwość podczas ogłoszenia konkursu. P. Wójt dopowiedział, iż organizacje mogły zgłosić swoje 

uwagi do programu i tak jak p. Sobota poinformowała, żadna z organizacji pozarządowych nie 

zgłosiła uwag do programu. 

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem projektu uchwały. 

Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza 

również zagłosowała jednogłośnie „za”. 

 

Ad 6) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Sobota (Zał. Nr 8). 

P. Drąg zapytała, czy wobec tego par. 12 zostanie w całości usunięty oraz jaką Rada będzie miała 

strukturę. P. Sobota odpowiedziała, iż zgodnie z interpretacją wynikającą z wyroku Sądu, Rada nie 

może regulować powoływania organów wewnętrznych w Radzie Seniorów. P. Sobota dodała 

również, iż po rozmowie z osobą, która prowadzi postępowanie nadzorcze, ustalono, iż par. 12 winien 

być w całości usunięty. P. Heisig – Brzana dopowiedziała, iż po konsultacjach z osobą prowadzącą 

postępowanie nadzorcze p. Cybulskim, sprawa dotyczy zbyt dosadnego uszczegółowienia, co jest 

poza delegacją uchwałodawczą. 

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania, według którego Komisja Organizacyjno 

– Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza również zagłosowała 

jednogłośnie „za”. 

 

Ad 7) Wyjaśnienia do tego punktu złożyła p. Twardowska, która udostępniła zebranym prezentację 

dotyczącą wyników oceny aktualności (Zał. Nr 9), będącą uzasadnieniem do przedstawionego 

projektu uchwały (Zał. Nr 10) 
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P. Patelska odnosząc się do przedstawionej prezentacji, zapytała, jakie są kryteria, które wpływają na 

dokonanie aktualizacji. P. Twardowska odpowiedziała, iż znaczna część składanych wniosków przez 

mieszkańców dotyczyła zmiany gruntów rolnych, na cele mieszkaniowe. P. Twardowska dodała 

również, iż ciężko na tym etapie określić, czy wnioski zostaną uwzględnione, będzie to możliwe 

dopiero przy przystąpieniu do opracowania planu miejscowego. 

P. Patelska odnosząc się do wspomnianej zmiany terenu w Luboszycach, zapytała o którym terenie 

jest mowa. P. Twardowska odpowiedziała, iż jest to teraz przy ul. Kościelnej pod budowę przychodni 

zdrowia. 

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, poddał projekt 

uchwały pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała 

jednogłośnie „za”, Komisja Rolno – Gospodarcza zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem 

projektu. 

 

Ad 8) W tym punkcie nie było pytań oraz wniosków 

 

Ad 9) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Finansowej 

zakończył wspólne posiedzenie Komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – listy obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Nr 4 – Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025 

Nr 6 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 

kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" 

Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 

28 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu 

Nr 9 – Prezentacja pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena aktualności 

studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany” 
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Nr 10 - Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łubniany. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

Waldemar Brisch 

 

Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej 

 

Waldemar Kalina 

 

Protokołowała: 

Anna Szałatkiewicz 

 

 

 


