
  1 

Protokół 

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

Gospodarczej, które odbyło się 15 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Sali Łubniańskiego Ośrodka 

Kultury. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – 

Finansowej wzięło udział 4 członków na statutowy skład 5 (nieobecna p. Bernadeta Drąg), 

natomiast w Komisji Rolno – Gospodarczej wzięła udział 1 osoba na statutowy skład 3 

(nieobecny: p. Waldemar Kalina, p. Krzysztof Deinert). Wobec powyższego, quorum do 

podejmowania decyzji oraz wniosków uzyskała jedynie Komisja Organizacyjno – Finansowa.  

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 – Sekretarz Gminy, p. Anna Szałatkiewicz- Młodszy referent, p. Rafał 

Zmuda – pracownik GOPS, p. Agnieszka Bielecka – kierownik referatu gospodarki gruntami, 

p. Dariusz Kajstura – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, p. Łukasz Kochanek – 

kierownik referatu budownictwa. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: p. Łukasz Sokołowski 

– prezes PLADA Sp. z o. o oraz p. Ryszard Buchta – Przewodniczący Rady Gminy.   

Przewodniczący Komisji Organizacynjno – Finansowej zaproponował, aby zmienić kolejność 

porządku obrad pkt. 9 zmienić na pkt 2 oraz pkt. 7 zmienić na pkt. 3.  

P. Brisch odczytał proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji 

2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Łubniany 

3. Projekt uchwały w sprawie kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności gminy Łubniany 

4. Raport o stanie Gminy 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2020 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2020 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Łubniany na rok szkolny 2021/2022 
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9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

10. Wolne wnioski 

11. Zamknięcie posiedzenia 

 

Wobec braku dalszych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Komisji Organizacyjno 

– Finansowej przystąpił do głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad. W wyniku 

głosowania Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem 

porządku obrad.  

Ad 2) W tym punkcie głos zabrał p. Sokołowski, który przedstawił zebranym projekt uchwały 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany 

(Zał. Nr 3) 

P. Krzyścin zapytał, czy można określić jaka ilość wody pobierana jest z hydrantów podczas 

akcji ratunkowej przez OSP. P. Sokołowski poinformował, iż ciężko jest wyliczyć ilość zużytej 

wody, dlatego też stosuje się takie rozwiązanie, że zawierana jest umowa z gminą na dostawę 

wody ppoż, która określana jest wskaźnikowo. Wskaźnik wynosi mniej więcej 0,5% sprzedaży 

całej wody w roku na terenie gminy. P. Pośpiech zaznaczył, iż element poboru wody do akcji 

ratowniczych z hydrantów, został przewidziany w postępowaniu oraz głównej umowie 

o partnerstwie publiczno – prywatnym.  

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego, Komisja 

Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.  

Ad 3) Projekt uchwały został przedstawiony przez p. Rafała Zmudę (Zał. Nr 4). 

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego, Komisja 

Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały. 

Ad 4) Raport o stanie Gminy Łubniany za rok 2020 przedstawił p. Sekretarz (Zał. Nr 5) 

Dyskusję na temat raportu rozpoczął p. Fila, który zwrócił uwagę aby w pkt 7, gdzie zawarta 

jest informacja z jakich miejscowości mieszkańcy korzystają z wiejskiego ośrodka z Jełowej, 

dopisać również mieszkańców z miejscowości Grabie oraz Kobylno. P. Pospiech podziękował 

za uwagę.  
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Kolejno głos zabrał p. Krzyścin, który zaznaczył, iż można by w przyszłości wykonać raport 

zawierający analizę poszczególnych lat, tak aby mieć obraz na to, jak zmieniła się gmina. 

Odniósł się również do str. 10 raportu, gdzie wykazano zadania niewykonane, wobec czego 

zapytał, czy zadania te zostaną zrealizowane. P. Wójt poinformował, iż zadanie – dokumentacja 

projektowa na odcinku drogi wojewódzkiej na odcinku Brynica - Kup, które zostało 

uwzględnione w budżecie w 2020 roku jest efektem spotkań z Wójtem Dobrzenia, dlatego 

zdecydowano o doprojektowaniu odcinka, natomiast jak się okazało, na tym etapie urząd 

Marszałkowski musi przygotować uchwałę, która przekaże to zadanie do realizacji dla gminy 

Dobrzeń Wielki oraz Łubniany, co obecnie jest to w trakcie realizacji. W kwestii budowy 

ośrodka SPZOZ w Luboszycach, p. Wójt poinformował, iż koniecznym było przeprowadzenie 

dodatkowych procedur związanych z odlesieniem, dlatego też nie było możliwości ogłoszenia 

zapytania o przygotowanie projektu. P. Pośpiech dodał, iż informacja w tym zakresie, znajduje 

się również na str. 28 dokumentu. P. Buchta dopytał, kiedy rozpoczęła się procedura odlesienia 

działki. P. Wójt poinformował, iż przedstawiono pod obrady rady uchwałę dotyczącą zmiany 

planów w tym zakresie. P. Buchta zaznaczył, iż jest członkiem Izby Rolniczej i Gmina dopiero 

w pierwszym kwartale bieżącego roku wystąpiła o opinię co wydaje się być spóźnionym 

działaniem. P. Wójt zgodził się z tym, jednak procedura odlesienia trwa już od ubiegłego roku, 

ponieważ w roku bieżącym urząd Marszałkowski poinformował, iż ta procedura nie była 

konieczna co okazało się dużym zaskoczeniem, ponieważ w planie zagospodarowania jest to 

teren mieszkaniowy, jednak w momencie składania do Urzędu Marszałkowskiego koniecznym 

było rozpoczęcie procedury odlesienia. Niestety przez ten czas, żadna instytucja nie 

poinformowała o tym, że nie jest to konieczne. P. Piestrak nadmienił, iż po otrzymaniu 

dokumentacji, Urząd Marszałkowski prosił o uzupełnienia dokumentacji a ostatecznie 

stwierdził, iż wszczęcie postępowania nie było konieczne. Uważa się, iż jest to kwestia 

interpretacji prawa, ponieważ Urząd przystąpił do postępowania tak jak w ościennych gminach. 

P. Piestrak odnosząc się do ścieżki Brynica – Kup, poinformował, iż Zarząd Województwa 

wydał pozytywną opinię na przekazanie zadania. Dodał również, iż planuje się, aby całą 

inwestycję prowadziła gmina Dobrzeń Wielki, natomiast gmina Łubniany miałaby się jedynie 

rozliczyć na zasadzie dotacji.  

Kolejno p. Krzyścin odniósł się do informacji o dotacji dla Przedszkoli niepublicznych 

i zapytał, czy wiadomo jaka część tych dotacji jest z subwencji. P. Skarbnik poinformowała, iż 

przygotuje taką informację oraz zostanie ona przekazana. P. Pośpiech dodał, iż przedszkola są 
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zadaniem własnym gminy i zadanie to nie jest subwencjonowane, tylko dzieci niepełnosprawne 

oraz dzieci szkół objęte są subwencją. P. Krzyścin poinformował, iż źle zinterpretował dane, 

więc informacja od pani Skarbnik nie jest potrzebna.  

P. Krzyścin odnosząc się do str. 16 i informacji o utworzeniu hotelu dla owadów w Masowie 

i jego wyposażenie, zapytał z jakich środków to zadanie jest finansowane. P. Piestrak 

poinformował, iż nazwa zadania związana jest z ochroną bioróżnorodności oraz wsparciem dla 

owadów zapylających. Hotel dla owadów ma zostać stworzony w ramach projektu 

z regionalnego programu operacyjnego „Stobrawska wstęga”. P. Pośpiech dodał, iż w raporcie 

zawarte są dane dotyczące wkładu własnego oraz dofinansowania na to zadanie na stronie 11 – 

12. 

Następnie głos zabrał p. Brisch, który odnosząc się do wymienionych zadań realizowanych 

z  funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, poinformował, iż w miejscowości Kolanowice 

odbyły się Mikołajki, Wodzenie Niedźwiedzia i inne, a nie zostało to uwzględnione w raporcie. 

P. Piotr poinformował, iż umieścił taką informację, jaką uzyskał z referatu promocji odnośnie 

wykonania zadań z funduszu sołeckiego, zostanie ta kwestia wyjaśniona. P. Wójt 

zaproponował, aby sołtysi zgłaszali swoje uwagi w tym zakresie. P. Pośpiech poinformował, iż 

jest możliwość, aby opublikować informację dodatkową do raportu, która będzie uwzględniała 

uwagi.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu 

uchwały.  

 Ad 5) W tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik, która zreferowała zebranym projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (Zał. Nr 6) 

Jako pierwszy głos zabrał p. Buchta, który poinformował, iż na poprzedniej sesji zabierano 

środki z inwestycji, natomiast w przedłożonym projekcie uchwały dokłada się środki, wobec 

czego zapytał, skąd takie działanie. P. Skarbnik odpowiedziała, iż jest to techniczny zapis 

z uwagi na to, że w systemie zadanie zostało niewłaściwie zaznaczone dlatego też zostało 

zadanie zmniejszone, jednak zadanie jest realizowane i konieczne jest jego sfinansowanie, 

dlatego też środki muszą być zabezpieczone w odpowiedniej kwocie.  
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Następnie p. Fila odniósł się do zwiększenia dochodów od nieruchomości, gdzie jest zapis 

„wykonanie wyższe w stosunku do upływu czasu”, w związku z czym poprosił o wyjaśnienia, 

gdyż dotychczas nie pojawiało się takie sformułowanie. P. Skarbnik poinformowała, iż plan 

przyjęty na podatek od nieruchomości jest z kwotą 1 900 000 zł (dwie raty), natomiast wpływu 

jest ponad 1 300 000 co związane jest z większą ilością przedmiotu opodatkowania, gdzie 

widoczne jest zwiększenie wpływu. P. Wójt dodał, iż analiza pokazuje, iż będzie wykonanie 

w tym zakresie. P. Buchta poinformował, iż nie zgadza się z tym, że analiza to pokazuje, 

ponieważ każdy sołtys może zaobserwować, iż w pływy z podatku są największe w pierwszej 

racie, wobec czego zapytał, skąd weźmie się 61 000 zł, jeżeli wykonanie będzie w 100%.  

P. Wójt poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na ścieżki 

i pojawią się oszczędności, będą środki odpowiednio zarządzane. Dodał również, iż jeżeli 

pojawiły się środki na budowę drogi, to należy zabezpieczać kwestie w ten sposób, aby nie 

utracić dofinansowania.  

Kolejno p. Krzyścin zapytał co to znaczy sformułowanie „:kreatywna księgowość”, które padło 

w między czasie od p. Buchty. P. Buchta poinformował, iż użył błędnego sformułowania, 

p. Wójt wytłumaczył, iż posiadana się zabezpieczoną kwotę w wysokości 2 000 000 zł, do 

planu dokłada się 61 000 zł. Wytłumaczył, iż zadał pytanie co się stanie, jeżeli nie uda się 

zrealizować planu w 100% skąd uzyska się środki i p. Wójt poinformował, że z oszczędności 

inwestycji. P. Wójt wyjaśnił, iż nie jest to kreatywna księgowość tylko jest to skuteczne 

zarządzanie budżetem. P. Romanowski poinformował, iż należy ważyć słowa, ponieważ każdy 

wie co to sformułowanie oznacza. P. Wójt dodał również, iż w czasie sesji, Radni mogą 

zablokować takie działania i wówczas nie będzie realizowana dana inwestycja. Rozumie 

obawy, jednak na Wójcie ciąży duża odpowiedzialność i podejmowanie skutecznych decyzji 

co do rozwoju gminy oraz uważa, że 61 000 zł, nie „wywróci” budżetu gminy, nawet jeżeli 

takie środki nie wpłyną do budżetu gminy, wówczas środki zostaną ściągnięte z innych 

paragrafów. Na tą chwilę zaobserwowano, że takie działanie może zostać zrealizowane. P. Wójt 

podkreślił, iż to Rada ma ostateczne zdanie w tym zakresie. Dodał również, iż tzw. „kreatywna 

księgowość” to działania na pograniczu prawa i tutaj nie ma mowy o takich działaniach. 

P. Buchta poinformował, iż jego celem nie był atak. Brakuje środków w budżecie do inwestycji 

do wkładu własnego, należy je gdzieś znaleźć, wobec czego sprawa została wyjaśniona. P. Fila 

poinformował, iż jeżeli są wątpliwości, to należy je rozwiać.  
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Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji przystąpił do 

głosowania, w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie 

„za”.  

Ad 6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2020 przedstawiła 

p. Skarbnik (Zał. Nr 7) 

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”.  

Ad 8) Projekt uchwały przedstawił p. Skarbnik (Zał. Nr 8) 

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za”.  

Ad 9) W tym punkcie głos zabrał p. Pośpiech, który zreferował zebranym projekt uchwały  

(Zał. Nr 9)  

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania w wyniku którego Komisja Organizacyjno – 

Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.  

Nr 10) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Bielecka (Zał. nr 10) 

P. Fila dopytał, czy zmiana dotyczy tego, że do tej pory, jeśli mieszkaniec nie chciał segregować 

śmieci to płacił tylko więcej, natomiast teraz będzie musiał segregować a jeśli tego nie będzie 

robił to zapłaci karę? P. Bielecka to potwierdziła, poinformowała również, iż zgłoszenia o 

niesegregowaniu śmieci będzie zgłaszała firma i będzie to weryfikowane przez pracowników 

Urzędu a na mieszkańca będzie nałożona kara.  

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania w wyniku którego Komisja 

Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.  

Ad 11) W tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła członkom Komisji projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łubniany na lata 2021 – 

2029, która będzie przedmiotem obrad na sesji.  
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Następnie poruszono kwestię uruchomienia procedury przetargowej w sprawie odpadów 

komunalnych. P. Piestrak poinformował, iż obecnie przygotowywana jest analiza przez firmę 

Atmoterm oraz przygotowywane są dokumenty do przygotowania przetargu.  

Wobec braku dalszych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Organizacyjno – Finansowej zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – listy obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Łubniany 

Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności gminy Łubniany 

Nr 5 -  Raport o stanie Gminy Łubniany za rok 2020 

Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2020 

Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2020 r. 

Nr 9 - Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany 

na rok szkolny 2021/2022 

Nr 10 - Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

Waldemar Brisch 

 

 

 

 

 


