
Protokół 

Ad 1) połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno- Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej, 

które odbyło się 15 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie 

z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno- Finansowej wzięło udział 

5 członków na statutowy skład 5, natomiast w Komisji Rewizyjnej wzięło udział 7 członków na 

statutowy skład 9 (nieobecni byli p. Krzysztof Deinert oraz p. Waldemar Kalina). Wobec 

powyższego, quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków uzyskały obie komisje.  

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. Paweł Wąsiak  – Wójt Gminy 

Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, 

p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych. Z 

osób zaproszonych w posiedzeniu wzięli udział: p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury oraz p. Beata Bort- Dyrektor GZEAS. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Ewald Fila odczytał porządek obrad, który przedstawia 

się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

3. Sprawozdanie finansowe Gminy za 2021 r.  

3.1  Bilans wykonania budżetu Gminy Łubniany 

3.2 Bilans Gminy Łubniany – łączny 

3.3 Rachunek zysków i strat Gminy – łączny 

3.4 Zestawienie zmian w funduszu Gminy – łączny 

3.5 Informacja dodatkowa Gminy 

       4. Raport o stanie Gminy za 2021 rok. 

5. Opinia i głosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Łubniany z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 r. 

6. Wolne wnioski 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 2) W tym punkcie p. Fila oddał głos pani Skarbnik, która zreferowała ten punkt dotyczący 

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za  2021 rok (Zał. Nr 2). 

Zwróciła uwagę na ważny załącznik nr 8 tj. wyodrębnienie budżetu z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie.  

Podała, że w 2021 roku wykonanie dochodów w gospodarce odpadami komunalnymi stanowiło 

kwotę 1.824.079,55 zł w skład tego weszły dochody z tytułu opłaty za odpady  i z tytułu 



windykacji , natomiast wykonanie wydatków z tytułu odpadów było dużo wyższe i stanowiło 

2.022.737,69 zł, czyli Gmina dopłaciła do dochodów ponad 198 tys. złotych w roku 2021. 

Odnosząc się do powyższego p. Fila zapytał jak to się kształtuje w roku 2022. P. Skarbnik 

odpowiedziała, że w 2021 roku wyniosło to ponad 259 tys. złotych, a  po pierwszym kwartale 

2022 roku  kwota z tytułu opłat za odpady to ponad 300 tys. zł, windykacja jest prowadzona na 

bieżąco i preferuje się miękką egzekucję tj. telefony i prośby do dłużników.  

P. Brisch zapytał o wydatkowanie środków na urbanistykę w dziale 7104 czyli w których 

miejscowościach zrobione zostały plany zagospodarowania przestrzennego. P. Skarbnik 

odpowiedziała, że nie posiada takich wiadomości i że ustali się to w referacie. Następnie p. 

Brisch dopytał o dział 75023 czyli ubezpieczenia, gdzie w 2020 r. wydano na ten cel 68 tys. 

złotych , a już w 2021 r. kwota wzrosła do 93 tys. złotych. P. Skarbnik odpowiedziała, że 

postępowania związane z wyłonieniem nowego ubezpieczyciela została przeprowadzona przed 

rozpoczęciem przez nią pracy w Urzędzie, ale wie , że zostało to przeprowadzone 

profesjonalnie i został wyłoniony najlepszy oferent . Dodała, że majątek gminy zwiększył się 

o samochód GOPSu, unowocześniono budynek GOPSu oraz zakupiono sprzęt w ramach 

funduszu sołeckiego. P. Wójt dodał, że z tego co wie ważne jest też ubezpieczenie strażaków 

w akcjach strażackich.  

P. Fila zapytał o punkt 75095 co to znaczy świadczenia rekompensacyjne żołnierza rezerwy i 

czy to w UG funkcjonuje. P. Skarbnik odpowiedziała, że przedyskutuje to z pracownikiem 

Obrony Cywilnej w urzędzie. Dodała,  że to świadczenie to środki znaczone zewnętrzne i 

wpływają po stronie dochodów.  

P. Fila zapytał dlaczego  w rozdziale 75095 czyli dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie 

ujęto przedszkola w Jełowej. P. Skarbnik odpowiedziała, że środki pieniężne „ idą tylko za 

dziećmi niepełnosprawnymi”.  

P. Piestrak odpowiedział na wcześniej zadane pytanie radnego,  że kwota 39 tys. złotych była 

za prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych dla planu w Kępie 

oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej.  

P. Drąg, z rozdziału 70005- gospodarki gruntami i nieruchomościami , dopytała na jaki cel 

została wydatkowana kwota bez kwoty na fundusz sołecki. P. Skarbnik odpowiedziała, że  

pozostała kwota poszła na zakup węgla dla lokali komunalnych oraz na ich remonty.  

Kolejno p. Pyka dopytał o rozdział 90001 – gospodarkę ściekową i ochronę wód, o jakie usługi 

doradcze chodziło w tym rozdziale. P. Wójt odpowiedział, że chodzi o usługi związane z 

procedurą przygotowania umowy o Partnerstwie Publiczno- Prywatnym.  



P. Pyka zapytał Wójta jaki był koszt analiz postępowania sądowego z byłym Dyrektorem 

Łubniańskiego Ośrodka Kultury. P. Wójt odpowiedział, że 5 tys. złotych.  

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Sprawozdania z Przebiegu Wykonania 

Budżetu Gminy Łubniany za 2021 rok. 

Komisja Organizacyjno- Finansowa zagłosowała jednogłośnie czyli pięć głosów „za”. 

Komisja Rewizyjna również zagłosowała jednogłośnie czyli siedem głosów „za”. 

Wobec powyższego obie Komisje przyjęły sprawozdanie jednogłośnie. 

 

Ad 3) W tym punkcie p. Skarbnik omówiła kolejne podpunkty od 3.1 do 3.5 (Zał. Nr 3). 

P. Pyka zapytał, w związku z podwyżką stóp procentowych, o ile się zwiększyły raty, ponieważ 

symulacja z ubiegłego roku nie przewidziała obecnej sytuacji gospodarczej kraju. P. Skarbnik 

odpowiedziała, że gmina liczyła na kwotę 34 -  38 tys. złotych odsetek rocznie od udzielonych 

kredytów. Przekazała, że za I kwartał ta kwota była wyższa, za II kwartał było 66 tys. złotych 

odsetek, a za III kwartał informacje o kwocie dostanie 30 czerwca. Dodała, że przekaże radnym 

informacje o podwyżce spłat rat na komisji lub na kolejnej sesji. P. Pyka dopytał, czy można 

już myśleć o spłacie częściowej kredytu , aby bank naliczał oprocentowanie od niższej kwoty. 

P. Wójt zapewnił, że trwają analizy, aby oddać część kredytu, ale związane jest to 

potwierdzeniem wszystkich wydatków z  budowy ścieżki pieszo- rowerowej. P. Pyka zapytał, 

kiedy były fakturowania dot. ścieżki. P. Wójt odpowiedział, że były w roku ubiegłym i w 

bieżącym oraz były prace dodatkowe, o które gmina będzie się zwracać do Urzędu 

Marszałkowskiego o współfinansowanie.  

P. Sekretarz odniósł się do pytania radnego w sprawie prognozy długu, że koszty obsługi długu 

(odsetki) są na bieżąco publikowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w WPF jest 

zapis czy gmina utrzymuje indywidualny wskaźnik spłaty, tak aby było widać czy utrzymuje 

się gmina w „widełkach” narzuconych przez RIO.  

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad punktem 3 i jego podpunktami.  

Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowała jednogłośnie- 5 głosów „za”. 

Komisja Rewizyjna także jednogłośnie – 7 głosów „za”. 

Wobec powyższego Sprawozdanie finansowe Gminy za 2021 rok zostało przyjęte. 

 

Ad 4) Ten punkt omówił p. Sekretarz, który koordynuje prace nad raportem. Przekazał, że 

corocznie raport jest przygotowywany przez p. Wójta i w 12 rozdziałach są opisane wszystkie 



zadania Gminy realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy i jednostki 

organizacyjne Gminy. Przekazał, że raport zawiera dobre informacje jeżeli chodzi o 

demografię, gdyż pomimo tego , że odnotowano niż demograficzny to stan liczebny Gminy 

zwiększył się o 8 osób i wynosi 9647 zameldowanych w Gminie mieszkańców. P. Wójt dodał, 

że na początku czerwca wpłynęło pismo z Urzędu Statystycznego w Opolu, że liczba ludności 

na 31.12.2021 r. wynosi 10026 osób. P. Sekretarz zwrócił uwagę, że dużym wyzwaniem było 

zorganizowanie 15 przetargów w 2021 roku z uwagi na to , że jeden przetarg trwa miesiąc. 

Wskazał także , że ważną sprawą było podpisanie 21.01.2021 roku Umowy o Partnerstwie 

Publiczno- Prywatnym ( co daje realną korzyść co do wymiany przydomowych przepompowni, 

wymianę wodomierzy i budowę przepompowni w Luboszycach) ,  wprowadzenie darmowej 

dla mieszkańców komunikacji gminnej , (gdzie pieniądze na ten cel są także „ z zewnątrz” ) 

oraz realizacja programu LIFE – program ochrony powietrza. 

P. Fila zapytał  co Gmina zyska oprócz cyklu szkoleń w ramach programu LIFE. P. Piestrak 

odpowiedział, że główną ideą programu było zaopiekowanie się mieszkańcami, jeżeli chodzi o 

doradztwo szeroko pojętej termomodernizacji. Dodał, że codziennie pani koordynator ds. 

programu ochrony powietrza przyjmuje interesantów i doradza w sprawie wymiany źródeł 

ciepła oraz  ,że przyniesione papierowe deklaracje musi wprowadzić do komputera.  Zaznaczył 

,że pani koordynator miała sporządzać osobistą inwentaryzację źródeł ogrzewania poprzez 

wizyty w domach, ale ze względu na pandemię było to niemożliwe. P. Wójt dodał, że gmina 

dodatkowo realizuje też program Czyste Powietrze, które koordynuje Referat Środowiska i pan 

Roland Spyra.  

P. Krzyścin zaobserwował, że wzrasta liczba dzieci, które uczęszczają do przedszkoli 

niepublicznych i trzeba być przygotowanym, że liczba dzieci w szkołach będzie większa. 

Zapytał, dlaczego liczba hydrantów w Gminie jest tak duża, bo aż 559 i czy taka liczba jest 

wymagana przepisami. Zauważył także , że w dwóch tabelkach przy zestawieniu dróg są błędy 

tzn. przy drogach krajowych powinno być 4 % a nie 0,4 %, a przy drogach wojewódzkich 8% 

a nie 0,8 % i  jest błąd przy sumowaniu tabelek oraz poprosił o naniesienie poprawek przed 

zatwierdzeniem raportu. Zaproponował, że w kolejnym raporcie warto także dodać informacje 

na temat ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem raportu. Komisja Rewizyjna 

zagłosowała jednogłośnie, 7 głosów „za”, Komisja Organizacyjno- Finansowa także 

jednogłośnie, 5 głosów „za”. W wyniku głosowania raport został przyjęty (Zał. Nr 4) 

 



Ad 5) W tym punkcie p. Skarbnik poinformowała, że zanim odczyta raport RIO chce 

poinformować o  sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2021 (Zał. Nr 5). Następnie p. Skarbnik odczytała Uchwałę 

nr 97/2022 z 19 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, gdzie pozytywnie opiniuje 

sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. (Zał. Nr 6) 

Kolejno p. Skarbnik odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonaniu 

budżetu Gminy Łubniany za 2021 r. (Zał. Nr 7) 

Następnie podjęto głosowanie w sprawie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 r.  

Komisja Rewizyjna zagłosowała jednogłośnie - 7 głosów „za” udzieleniem absolutorium 

Wójtowi. W wyniku głosowania Uchwała Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany 

z dnia 15 czerwca 2022 r.  została podjęta. (Zał. Nr 7) 

Ad 6) W tym punkcie p. Brisch dopytał o ścieżkę rowerową nad mostem Biadacz- Luboszyce 

czy będzie tam dodatkowa kładka, ponieważ będzie w tym miejscu zwężenie drogi i jest to 

niebezpieczny odcinek. P. Piestrak odpowiedział, że kładka nad Małą Panwią jest w planach, 

gdyż poproszono rządowy program Polski Ład o dofinansowanie i prowadzone są rozmowy z 

zarządem dróg powiatowych. P. Wójt dodał, że zarząd dróg ma w planie zrobienie nasypu i 

przeprofilować wjazd  z jednej strony, aby więcej można było miejsca na ścieżkę rowerową.  

Przekazał także informację , że złożono 3 projekty do Polskiego Ładu i wybrano projekt , który 

miał najmniejszy priorytet i w związku z tym wystosowano pismo do premiera Morawieckiego 

o zamianę tego zadania na budowę ścieżki pieszo- rowerowej w Łubnianach, z uwagi na to , że 

są to podobne kwoty oraz Zarząd Dróg podejmuje czynności związane z bezpieczeństwem na 

samym moście. P. Brisch zapytał, czy będzie tym miejscu wydzielony pas. P. Piestrak 

odpowiedział, że ma być poszerzony chodnik do około 1,80 metra po lewej stronie jadąc z 

Biadacza i będzie to rozwiązanie tymczasowe.  

P. Krzyścin zapytał czy wiadomo na jakim etapie są plany połączenia ścieżki „ brynickiej „ z 

miejscowością Kup. P. Piestrak odpowiedział ,że został zlecony projekt wykonania 

dokumentacji tego odcinka.  

P. Fila jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił członków komisji o podpisanie się 

pod Uchwałą Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany z dnia 15 czerwca 2022 r. w 

sprawie wniosku do Rady Gminy Łubniany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Łubniany z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 r. oraz pod Załącznikiem do Uchwały  



Nr 1/22 dot. opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonanie budżetu Gminy 

Łubniany za 2021 r.  

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął wspólne 

posiedzenie Komisji Rewizyjne i Komisji Organizacyjno- Finansowej.  

 

Załączniki: 

Nr 1 – listy obecności 

Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Nr 3 - Sprawozdanie finansowe Gminy za 2021 r.  

3.1  Bilans wykonania budżetu Gminy Łubniany 

3.2 Bilans Gminy Łubniany – łączny 

3.3 Rachunek zysków i strat Gminy – łączny 

3.4 Zestawienie zmian w funduszu Gminy – łączny 

3.5 Informacja dodatkowa Gminy 

Nr 4 - Raport o stanie Gminy za 2021 rok. 

Nr 5 – Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łubnianach za rok 2021 

Nr 6 - Uchwała nr 97/2022 z 19 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Nr 7 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonaniu budżetu Gminy 

Łubniany za 2021 oraz Uchwała Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany z dnia 15 

czerwca 2022 r.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano . 
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