
Protokół  

Ad 1) z dwudziestego pierwszego posiedzenia Komisji Samorządowej, które odbyło się 31 

maja 2021 r. o godz. 15:00 w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności 

w posiedzeniu wzięło udział 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli: p. Patelska, 

p. Dreier). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy 

Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Heisig 

– Brzana – kierownik referatu promocji i turystyki, p. Siniew – p.o. Dyrektor Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury, p. Kochanek – Kierownik referatu budownictwa, p. K. Sobota – insp. ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodniczący Komisji Samorządowej odczytał proponowany porządek obrad, do którego 

nikt nie wzniósł uwag.  

Ad 2) W tym punkcie głos zabrała p. Heisig – Brzana, która poinformowała, iż powołanie 

Gminnej Rady Seniorów jest opóźnione ze względu na trwająca pandemię. Kolejno p. Sobota 

przedstawiła szczegółowy plan dotyczący powołania Gminnej Rady Seniorów oraz zasady 

powoływania członków.  

P. Krzyścin zapytał, w jaki sposób będą się obywały wybory. P. Heisig – Brzana odpowiedziała, 

iż na podstawie zgłoszeń. Statut Gminnej Rady Seniorów określa ich powoływanie poprzez 

zgłaszanie kandydatów. Jest to jeden kandydat z każdego z sołectw oraz siedmiu członków 

wytypowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. P. Krzyścin 

dopytał, jak zostanie rozwiązana sytuacja, jeżeli zgłosi się więcej kandydatów z danego 

sołectwa. P. Sobota poinformowała, iż zgodnie ze statutem, decyduje kolejność zgłoszeń. 

P. Wójt podkreślił, iż zadba się o to, aby każde sołectwo miało swojego przedstawiciela. 

P. Buchta zwrócił uwagę, iż podczas zebrania Rady SPZOZ rozmawiano o zachęcaniu seniorów 

do szczepień, wobec czego zaproponował, iż podczas informowaniu o powołaniu Rady 

Seniorów, można by zorganizować akcję promocyjną szczepień. P. Heisig – Brzana 

poinformowała, iż jest to dobry pomysł. Dodała również, iż kwestia szczepień jak i powołania 

Rady Seniorów będzie nagłaśniana w biuletynie informacyjnym „Naturalnie Łubniany”. 

Podkreślono, iż pierwsze posiedzenie Rady Seniorów planuje się na wrzesień.  

Ad 3) Głos zabrał p. Pośpiech, który przedstawił przebieg prac nad Strategią Rozwoju Gminy 

oraz wyniki badań ankietowych (Zał. Nr 3) 



P. Krzyścin zauważył, iż bardzo dużo młodych ludzi wzięło udział w ankiecie co jest 

pozytywnym zjawiskiem.  Dodał również, iż ankieta wskazała bardzo dobry obraz naszej 

Gminy.  

Ad 4) Działalność Łubniańskiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii oraz plan działania po 

odmrożeniu życia społecznego przedstawił p. Siniew – p.o. Dyrektora ŁOK. P. Siniew 

poinformował o obecnych obostrzeniach sanitarnych obowiązujących podczas zajęć oraz 

imprez. Poinformowano również, iż nie sporządzono jeszcze planu wydarzeń, obecnie 

przygotowywany jest plan wakacyjny. Nadmieniono, iż obecnie oczekuje się na decyzję 

Wojewody w kwestii organizacji dożynek. Wywiązała się również dyskusja dotycząca 

przekazania informacji dla sołtysów odnośnie organizacji dożynek, ponieważ dużo czasu 

pochłania stworzenie koron. P. Wójt podkreślił, iż obecna sytuacja pandemiczna powoduje 

wiele ograniczeń, a ostateczna decyzja nie jest zależna od Urzędu a od obecnie obowiązujących 

ograniczeń sanitarnych. P. Wójt nadmieniło również, iż z pewnością odbędą się uroczystości 

kościelne, więc jeżeli dane sołectwo będzie chciało przygotować koronę to nie ma co do tego 

przeciwskazań.  

P. Siniew poinformował, iż z 90 zaplanowanych działań na 2020 rok odbyło się jedynie 12. 

Dodał również, iż niestety Łubniańskie Ośrodek Kultury nie był przygotowany na działania 

w sferze online. Kamerę zakupiono dopiero pod koniec roku. P. Siniew poinformował również, 

iż filmy, które były publikowane w czasie trwania pandemii przez ŁOK, wykorzystywały 

zdjęcia bez wiedzy autorów, produkcje były wyciszane a nawet blokowane ze względu na 

naruszenia praw autorskich. Nadmieniono, iż takie sytuacje nie będą już miały miejsca, 

ponieważ ŁOK winien stać na straży prawa autorskiego. Kolejno, odnosząc się do 

funkcjonowania bibliotek, P. Siniew poinformował, iż zgodnie z raportem Wojewódzkiej 

biblioteki publicznej za 2020 rok, biblioteki gminy Łubniany znajdują się na 68 miejscu 

w odniesieniu do efektywności działania bibliotek w gminie, względem Województwa 

opolskiego. Zauważono, że inne gminy są znacznie wyżej w raporcie, co może wynikać to 

z nakładu na nowości wydawnicze. Na nowości wydawnicze do 9 marca przeznaczono około 

4 000 zł, dodatkowo około 1500 zł otrzymano z darów najnowszych kryminałów z 2020 roku 

a także darów od mieszkańców. P. Siniew podkreślił, iż systematycznie co miesiąc zamierza 

dokonywać zakupu nowości wydawniczych, planuje się również wejście w książki 

elektroniczne oraz audiobooki, do którego mieszkańcy uzyskają dostęp od 1 lipca. 

Poinformowano również, iż biblioteka w Luboszycach obecnie znajduje się w Szkole 

Podstawowej a oficjalne otwarcie nastąpi 18 czerwca. Biblioteka w Jełowej będzie wymagała 



remontu jednego z pomieszczeń, na co uzyskano środki w wysokości około 8 500 zł od 

sponsorów, obecnie oczekuje się, aż kwota wzrośnie, ponieważ remont oraz koszty 

wykończenia mogą być duże.  

P. Blach poprosił o wyjaśnienia do wspomnianych filmów jakie były nagrywane przez ŁOK. 

P. Siniew odpowiedział, iż po zapoznaniu się z profilem Łubniańskiego Ośrodka Kultury na 

YouTube oraz po informacjach zawartych na portalu społecznościowym od mieszkańców, 

których wykorzystywano zdjęcia w filmie. Dodał również, iż film dotyczył artystów z gminy 

Łubniany, którzy działają na jej rzecz, a pracownik który go nagrywał nie uzyskał zgody na 

rozpowszechnianie. Poinformowano, iż film, który został zablokowany, najprawdopodobniej 

dotyczył dożynek i w całości został zablokowany ze względu na naruszenie praw autorskich. 

P. Blach dopytał czy do ŁOKu wpłynęły skargi od osób prywatnych. P. Siniew poinformował, 

iż otrzymano jedną wiadomość z prośbą o usunięcie filmu i do tego czasu tego nie zrobiono. 

Dodano, iż sprawa ta jest wyjaśniana.  

Kolejno poinformowano, iż poziom czytelnictwa wynosi 5,5%, dlatego też, odkąd p. Siniew 

objął stanowisko p.o. Dyrektora, główny nacisk kładzie się na biblioteki. Przedstawiono 

również, jakie formy stosuje się, aby promować czytelnictwo. Bibliotekarze odbyli również 

warsztaty w miejscowości Pokój. 

P. Siniew poinformował również o takich działaniach jak: koncert maryjny na studzionce, 

Dzień dziecka, odbył się konkurs na marzannę, oraz konkurs „śpiewająco”. Po zniesieniu 

obostrzeń pandemicznych, planuje się organizację turnusów półkolonii dla dzieci, zajęcia będą 

płatne. Przedstawiono planowany harmonogram wydarzeń w tym zakresie. Poinformowano 

również o projektach zewnętrznych o które się ubiegano.  

P. Krzyścin podziękował za obszerne zreferowanie działalności ŁOK oraz poprosił, aby 

pamiętano o środowisku, które w szerokim zakresie działa w obszarze sportu rekreacyjnego. 

Podkreślił, iż jeżeli będzie to możliwe, żeby ŁOK wspierał takie działania oraz w nich 

uczestniczył. P. Siniew zaznaczył, iż prawdopodobnie będzie konieczna zmiana statutu ŁOK, 

aby rozszerzyć jego działalność również o działalność sportową. P. Krzyścin zaznaczył, iż 

należy się tą kwestią zająć, ponieważ ważnym jest, aby skoordynować te działania. Odniesiono 

się również do poziomu czytelnictwa w gminie, dlatego zaproponowano, aby biblioteki pełniły 

również inne funkcje, jeżeli nie uda się podnieść poziomu czytelnictwa.  P. Sieniw zaznaczył, 

że już tak się dzieje, ponieważ stworzone są do tego, aby były świetlicami z działaniami 

animacyjnymi. Niestety na przykład filia w Brynicy ma najgorsze warunki lokalowe pod 



względem powierzchni, jednak działania animacyjne również będą tam prowadzone. Ponadto 

zaznaczono, iż poza planowanymi półkoloniami, każda z filii bibliotecznych zorganizuje 

tygodniowe zajęcia dla dzieci. Należy również sprawić, aby czytelnicy chętniej odwiedzali 

biblioteki, co mogłoby się udać, gdyby była możliwość wypożyczania gier planszowych o co 

się zabiega. 

P. Waleska podkreśliła, iż kiedyś w ramach konkursu dzieci tworzyły gry planszowe, do czego 

można by powrócić. P. Brzana nadmieniła, iż jest po rozmowach z dwoma Dyrektorami szkół, 

aby pozyskać środki na wydanie gry planszowej, aby miała ona nie tylko cel rozrywkowy ale i 

edukacyjny.  

P. Siniew poinformował również o konkursie organizowanym przez Caritas Diecezji Opolskiej 

oraz zachęcił do uczestnictwa Rady Parafialne w tworzeniu projektu.  

P. Krzyścin zapytał w jaki sposób będzie wyglądało przygotowanie konkursu „Ze Śląskiem na 

Ty”. P. Siniew odpowiedział, iż w pełni organizację przejmuje Stowarzyszenie „Animator”, 

jako autorski projekt p. Czecha.  

Ad 5) W tym punkcie głos zabrał p. Kochanek, który poinformował, iż po rozmowach 

z Zarządem Dróg Powiatowych, ustalono, że w roku bieżącym będą remontowane drogi 

w: Surowienie dwa odcinki drogi po 200 m, Kępie od piekarni do mostu oraz kawałek drogi w 

kierunku Krzanowic oraz bieżące utrzymanie. P. Krzyścin dopytał, jak wygląda kwestia 

dopisania dróg do strategii. P. Wójt odpowiedział, iż odbył rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 

i otrzymano informację, że założenia są takie, aby wpisać do wieloletniego planu remontów 

pomiędzy 2021 – 2030 dwie drogi oraz jedną drogę tzw. rezerwową.  

P. Waleska zwróciła uwagę na konieczność remontu ul. Leśnej w miejscowości Dąbrówka 

Łubniańska. P. Krzyścin poprosił, aby zwrócić uwagę na drogę z Brynicy prowadzącą na 

Grabczok, aby uzupełnić pobocza tłuczniem. P. Wójt podkreślił, iż każde działanie należy 

rozpatrywać jako inwestycję, ponieważ stan budżetu obwodu jest niedoszacowany. P. Piestrak 

zwrócił uwagę, iż należy pamiętać również o drodze w Kolanowicach, która łączy gminę 

i również jest bardzo istotna. 

P. Krzyścin zapytał Pana Wójta, czy czuje potrzebę, aby Rada wsparła jego działania poprzez 

pisma bądź wnioski. P. Wójt odpowiedział, iż kontakt z Zarządem dróg powiatowych jest 

bardzo dobry i nie uważa, aby konieczne było oficjalne stanowisko Rady. P. Krzyścin 

zaznaczył, iż remont dwóch odcinków w Surowinie, jest zasługą rozmów prowadzonych 



w ubiegłym roku z Radnym powiatowym, wobec czego można zauważyć, iż działania 

wzmacniane mają dobry oddźwięk. P. Wójt zaproponował, aby p. Waleska udała się z nim na 

rozmowę do ZDP oraz Nadleśnictwa w Turawie w związku z drogą w Dąbrówce Łubniańskiej.  

Ad 6) P. Wójt poinformował, iż podjęto takie działania jak: przebudowa drogi Wojewódzkiej 

w Brynicy (od skrętu na Czarnowąsy aż do szkoły włącznie), gdzie p. Sokołowski podpisał 

dokumenty przetargowe na wyłonienie wykonawcy oraz przebudowa drogi w Dąbrówce 

Łubniańskiej oraz Łubnianach wraz z przebudową mostu, gdzie do końca roku winna być 

gotowa dokumentacja projektowa, która w międzyczasie będzie poddawana konsultacjom. 

P. Wójt poinformował, iż w kolejnym roku, inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy, 

natomiast mosty zostaną kierowane do programów rządowych związanych z przebudową 

mostów.  

P. Buchta zapytał, na jakim etapie są prace związane z przebudową mostu w Kolanowicach. P. 

Piestrak poinformował, iż dokumentacja była w przygotowaniu i jak informowano składano 

wnioski do naboru w ramach przebudowy mostów. 

P. Blach zapytał o mostek przy Żwirku, który powinien być wyremontowany, dodał również, 

iż znajdują się tam dobre tereny inwestycyjne, jednak jest problem z dojazdem. P. Piestrak 

odpowiedział, iż zwraca się na to uwagę obecnie podczas tworzenia studium, ponieważ 

wyraźnie widać zainteresowanie inwestorów. Podkreślił jednak, iż ten teren łatwiej byłoby 

obsłużyć od drogi nr 45 bądź obwodnicy, która miałaby tam powstać. P. Wójt poinformował, 

iż w kwestii mostku, koniecznym byłoby zabezpieczenie środków w kolejnym roku, aby 

stworzyć dokumentację projektową.  

P. Krzyścin odnosząc się do planów remontów dróg wojewódzkich na kolejne lata, zapytał czy 

gmina prowadzi takie rozmowy z Marszałkiem. P. Wójt odpowiedział, iż rozmowy opierają się 

na tym, czy gmina jest w stanie partycypować w kosztach. Obecnie nie będzie mogła się 

dokładać do remontów dróg Wojewódzkich ze względu na rozpoczęcie prac związanych z 

budową ścieżki pieszo – rowerowej oraz dodatkowymi kosztami. P. Wójt podkreślił, iż należy 

pamiętać o remoncie dróg w Brynicy oraz dokumentacji projektowej w Dąbrówce oraz 

Łubnianach, dzięki czemu będzie można dalej rozmawiać oraz szukać środków na realizację.  

P. Blach zapytał, czy wiadomo, kiedy ruszy budowa ścieżki pieszo – rowerowej. P. Wójt 

odpowiedział, iż podpisał dokumentację przetargową na ogłoszenie przetargu na ścieżkę Kępa 

– Biadacz oraz otrzymano dofinansowanie ul. Szkolnej do piramidy w Dąbrówce Łubniańskiej. 



P. Wójt poinformował również, iż w Brynicy bardzo mocno zawiązała się grupa mieszkańców, 

która podjęła kilka lat temu inicjatywę, aby rozpocząć rozmowy przebudowy drogi, ponieważ 

dla Urzędu Wojewódzkiego jest daleką kategorią drogi, dlatego też nie była brana pod uwagę. 

P. Wójt zwrócił uwagę, iż należy podkreślić zaangażowanie mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz 

Radnych w tym zakresie a także działań gminy w kwestiach administracyjnych. P. Wójt 

zachęcił, aby wspólnymi siłami angażować się we wszelkie działania. P. Krzyścin zauważył, iż 

wspólne działania mieszkańców jak i Urzędu spowodowały, że droga w Brynicy została 

przebudowana. Dodał również, iż Marszałek zdeklarował, iż remont drogi będzie etapowany, 

odcinek z Brynicy na Kup również będzie remontowany, wobec czego poprosił p. Wójta o 

wsparcie, aby o tym odcinku nie zapomniano. P. Wójt poinformował, iż swego czasu podjął 

działania, aby zająć się odcinkiem drogi wjazdu z Łubnian w kierunku centrum. P. Krzyścin to 

potwierdził, jednak zaznaczył, iż Radzie Sołeckiej w pierwszej kolejności zależało na remont 

centrum Brynicy. P. Wójt poinformował, iż ciężko będzie teraz przekonać Marszałka, że należy 

pochylać się również nad innymi odcinkami, jeżeli odcinek, który był w miarę bezpieczny miał 

zostać „dopieszczony” natomiast fragmenty bardzo niebezpieczne zostały zostawione.  

Ad 7) Głos zabrał p. Krzyścin, który kierując się do p. Brzany odniósł się do internetowego 

projektu związanego ze ścieżkami pieszo – rowerowymi ze Stobrawskiej wstęgi, gdzie 

zabiegano aby w projekcie ująć lokalne połączenia, poprosił aby referat promocji podjął 

współpracę z innymi gminami aby połączyć szlaki turystyczne łączące ościenne gminy. 

Poprosił również, aby p. Brzana poinformowała, jak będzie wyglądało internetowe oznaczenie 

tych ścieżek. P. Brzana poinformowała, iż planuje się wydanie ulotek oraz plakatów z kodem 

QR, aby jak najwięcej osób miało możliwość skorzystania ze ścieżek. Dodała również, iż 

będzie możliwość pobrania trasy poprzez standardowe aplikacje dostępne w telefonach. P. 

Krzyścin zapytał jakie to będą koszty. P. Brzana odpowiedziała, iż jest to koszt wysokości 7 

500 zł, który ponosi gmina. Wkład do Stobrawskiej wstęgi to około 100 000 zł, natomiast 

obejmuje kilka przedsięwzięć m.in. wiaty, użytek ekologiczny w Jełowej, łąki kwietne w 

Masowie.  P. Brzana dodała, iż w dodatkowej współpracy zostaną umieszczone takie trasy jak: 

Turawa, Popielów, Pokój, Opole oraz okolice Stobrawskiego parku. P. Wójt nadmienił, iż 

dodatkowe trasy są dobrym kierunkiem dla rozwoju turystyki w gminie Łubniany po 

lockdownie. P. Brzana dodała, iż trasa ubogacona jest o zdjęcia oraz elementy na trasie, które 

warto odwiedzić. 

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Samorządowej zakończył 

dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Samorządowej. 



Załączniki: 

Nr 1 – listy obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Przewodniczący Komisji Samorządowej 

Jarosław Krzyścin 


