
Protokół 

 

Ad 1) z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno- Finansowej oraz Rewizyjnej, które odbył się 

24 czerwca  2022 r. o godz. 8:30 w Sali Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104. Zgodnie z listami 

obecności (Zał. Nr 1 ) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno- Finansowej uczestniczyło 4 członków na 

statutowy skład 5 (nieobecna była p. Bernadeta Drąg), w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięło udział 

4 członków na statutowy skład 9 ( nieobecni byli : p. Pyka, p. Blach., p. Żelasko, p. Deinert i p. Kalina) 

Wobec powyższego quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków uzyskała Komisja Organizacyjno- 

Finansowa. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy 

Łubniany, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, P. Joanna 

Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych , Lidia Czurlok – Inspektor ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  

Przewodniczący Komisji Organizacyjno  – Finansowej jako prowadzący wspólne posiedzenie komisji p. 

Brisch przywitał wszystkich zebranych po czym odczytał proponowany porządek obrad. Wobec braku 

uwag oraz wniosków, porządek obrad został przyjęty ( Zał. Nr 2). 

Ad 2 ) w tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik. Przekazała, że radni otrzymali projekt uchwały i jej 

autopoprawkę, oraz przed chwilą kolejną autopoprawkę ( Zał. Nr 3). P. Skarbnik przeprosiła za swój 

błąd, ponieważ tabela dot. funduszu sołeckiego „źle się wkleiła”. Poinformowała, że po stronie 

dochodów zwiększamy dochody bieżące o 395 tys. 028 złotych i jednocześnie zmniejszamy plan 

dochodów o 120 tys. złotych, ponieważ trzeba było dokonać zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej 

czyli dochody z czynszu za mieszkania komunalne powinny być klasyfikowane w rozdziale 70007 , a 

były w 70004. Kwota 275 tys. złotych to zwiększenie subwencji oświatowej . Likwiduje się 

przedsięwzięcie w funduszu sołeckim na utrzymanie dróg polnych na rzecz przeniesienia środków na 

2gi etap budowy wiaty na to samo sołectwo ( o tą zmianę prosił p. Sołtys). Zmniejsza się środki na 

oświetlenie na dopłatę do utylizacji azbestu, ponieważ zainteresowanie dot. odbioru azbestu jest duże.  

P. Krzyścin zapytał czy zmiana zadania w Biadaczu w funduszu sołeckim wymagała zebrania sołeckiego. 

P. Skarbnik odpowiedziała, że zebranie sołeckie się odbyło. 

P. Krzyścin zapytał czym jest spowodowane zwiększenie o 5 tys. złotych na folię i sznurek, czy jest 

większe zainteresowanie rolników. P. Skarbnik odpowiedziała, że było zrobione rozeznanie cenowe 

przez Referat Gospodarki Gruntami i ochrony środowiska i że proszono ją o zwiększenie tych środków. 

Zaznaczyła ,że jeżeli mniejsze pieniądze będą potrzebne , to będzie zwrot. P. Wójt dodał, że jest to taki 

odpad, którego  nie chce nikt przyjmować i pozyskano  dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 

utylizację. P. Skarbnik poinformowała, że p. Roland Spyra z Referatu Gospodarki Gruntami  i Ochrony 

środowiska przekazał informację, że dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej może być w kwocie do 50 % kwalifikowalnych kosztów czyli maksymalnie do 4.790 

złotych, a reszta jest kwotą od Gminy.  

P. Fila zapytał czy wzrosły subwencje, p. Skarbnik odpowiedziała, że tak, że otrzymano 275 tys. złotych 

i to jest związane z podwyżkami dla nauczycieli od maja. 

P. Fila zapytał o kwestię przerzucenia pieniędzy z oświetlenia na utylizację azbestu , czy w oświetleniach 

nie ma potrzeb. P. Skarbnik odpowiedziała, że patrzyła na wykonanie procentowe za energię 

elektryczną i do tej pory kształtuje się ono dobrze i jest tam na tyle zaoszczędzonych środków, że można 

było je przekazać na azbest.  



Kolejno przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały, który jednogłośnie przyjęła 

Komisja Organizacyjno- Finansowa.  

Ad 3)  P. Skarbnik zreferowała projekt uchwały (Zał. Nr 4). W  tym punkcie przekazała, że konsekwencją 

działań w budżecie jest zmiana WPF. Zgłosiła też autopoprawkę, którą wprowadzono w zadaniu na 

budowę ZOZu – Luboszyce tj. na przyszły rok dodatkowe 100 tys. złotych i jest to ujęte w tabeli nr 2 w 

przedsięwzięciach, jest zwiększony fundusz ze 110 tys. złotych na 210 tys. złotych i są to środki o jakie 

prosił Referat Inwestycji. P. Wójt dodał ,że wpłynęły dwie oferty przetargowe na budowę ZOZu 

Luboszyce, w tym korzystniejsza na kwotę 4 mln 100 tys. złotych, a druga oferta spółki komandytowej 

to 8 mln. Teraz trwa procedura, aby korzystniejsza oferta obroniła się co do rażąco niskiej ceny w 

stosunku do drugiej oferty. Przekazał, że na ten moment chce zabezpieczyć środki . P. Romanowski 

zapytał, czy są to znane firmy. P. Wójt odpowiedział, że pierwszą firmą jest firma lokalna z Biadacza, a 

druga jest firmą z Polski. 

Kolejno przystąpiono do głosowania nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022 -2029. Komisja Organizacyjno- Finansowa 

zagłosowała jednogłośnie  „za” przyjęciem autopoprawki. Następnie przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie zmian WPF i wyniku głosowania projekt został jednogłośnie przyjęty.  

Ad 4) W wolnych wnioskach p. Sekretarz zgłosił propozycję , aby, idąc za sugestią Przewodniczącego 

Buchty, omówić sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (Zał. Nr 5) i pani Lidia 

Czurlok może odpowiedzieć na pytania dot. tego tematu. P. Czurlok przekazała, że odbyły się trzy 

konkursy ofert i dotacje zostały przyznane dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Młode Orły w 

Luboszycach, dla LZSów : klubu sportowego Soccer z Łubnian i MUKS Akademii Koszykówki z Jełowej 

oraz dla Caritasu. Podała, że kolejny konkurs ofert to było dofinansowanie do rządowego projektu „ 

Umiem pływać” dla dzieci z klas 1- 3, gdzie dofinasowanie wyniosło 22.860 złotych i skorzystało z tego 

97 dzieci. Kolejny konkurs był na organizację wypoczynku letniego . Pieniądze na 2 ostatnie 

przedsięwzięcia zorganizowane ze środków przeznaczonych na koncesję alkoholu. P. Czurlok podała, 

że w roku 2021 roku były 4 inicjatywy lokalne: Powrót do normalności pierwszy festyn pocovidowy w 

Brynicy, Oktoberfest w Jełowej, Turniej koszykówki oraz remont szatni LZS Brynica. Wszyscy 

wnioskodawcy rozliczyli się ze środków zgodnie z terminem i wszystkie sprawozdania są prawidłowe.  

Wobec wyczerpania tematu i braku dalszych wniosków Przewodniczący Komisji Organizacyjno- 

Finansowej zakończył posiedzenie komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.  

Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 

2022- 2029 

Nr 5 – sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi 

i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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