
Protokół 

 

 

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

Samorządowej, które odbyło się 26 listopada 2021 r. o godz. 8:30 w sali Łubniańskiego Ośrodka 

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

Finansowej uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5, w posiedzeniu Komisji Samorządowej 

uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5. Wobec powyższego quorum do podejmowania 

decyzji i wniosków uzyskała Komisja Organizacyjno – Finansowa oraz Komisja Samorządowa. 

 

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

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

Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Lidia Czurlok – Inspektor ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, p. Sylwia Heisig – Brzana – Kierownik referatu Promocji i Turystyki. Ponadto na 

posiedzenie komisji byli zaproszeni: p. Ryszard Buchta – Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, 

p. Agata Nalewaja – Kierownik GOPS, p. Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOK. Przedstawiciele klubów 

sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łubniany (p. Rafał 

Blaszczyk, p. Krzysztof Rother – prezes LZS -u, p. Paweł Bzdęga, P. Joanna Żelasko, p. Daniel 

Święcicki, p. Tomasz Bardjan, p.Tadeusz Diaków, p. Dariusz Sznotala, p. Marek Raczek, P. Piotr 

Cieślik, p. Wilhelm Smyrek. 

 

Przewodniczący Komisji Samorządowej jako prowadzący wspólne posiedzenie komisji, przywitał 

wszystkich zebranych, po czym odczytał proponowany porządek obrad. 

 

Proponowany porządek obrad to:  

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Omówienie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu 

Gminy Łubniany 

3. 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 2022”. 

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu. 

5. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz 

szczegółowych warunków jej funkcjonowania. 



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

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów 

Gminy Łubniany. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rady Gminy Łubniany. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2) 

W tym punkcie głos zabrał P. Krzyścin. Poinformował, że punkt jest omawiany na dzisiejszym 

spotkaniu, ponieważ Komisja Samorządowa w swoim planie pracy miała zawarty ten punkt. 

Przedstawił uczestników spotkania. Przede wszystkim w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

LZS – u. P. Krzyścin oddał głos P. Danielowi Święcickiemu – Prezes Fundacji Aktywizacji Kultury 

i Sportu „Aktywni”. Przekazał, iż Fundacja ma swoja siedzibę w Brynicy, działa na terenie Gminy 

Łubniany od 2019 roku. Fundacja działa „non profit”. W związku z tym nikt nie pobiera żadnych 

wynagrodzeń. Wszystkie pozyskiwane środki są przeznaczane na sprzęt, imprezy. W ciągu 3 lat 

ogólną kwotą, która udało się pozyskać jest kwota ponad 85 tys zł, z czego ponad 70 tys zł 

pochodzi z różnych grantów, konkursów. W ciągu trzech lat sporządzono ok. 30 projektów, z czego 

od 7 udało się pozyskać fundusze. Od sponsorów pozyskano 15 tys zł przy różnych inicjatywach.  

Zorganizowano kilka imprez m.in. : „Dzień Dziecka w Brynicy”, „Brynicka Spiżarnia”, „WOŚP”, z 

fundacji PZU udało się wysłać dzieci do instytucji kulturalnych ze szkoły i przedszkola w Brynicy,  

„Święta dla seniorów”, „powrót do normalności”. Przez wakacje udało się pozyskać środki z 

programu alkoholowego i został zakupiony projektor oraz ekran, które służyły do wyświetlania 

filmów dla mieszkańców całej gminy. W październiku odbyła się także impreza „na tropie książki”.  

Planami na przyszłość jest przede wszystkim powiększenie bazy fundacji. Jest pomysł na 

zorganizowanie imprezy razem z Radiem Park FM.  

P. Piotr Cieślik – reprezentant stowarzyszenia „Animator”  zabrał głos. Poinformował, że jest to 

stowarzyszenie dotyczące wspierania inicjatyw w Gminie Łubniany. Główne działanie opiera się na 

przeprowadzeniu konkursu „Ze Śląskiem na Ty” oraz „Tonacji Śląska”.  

P. Krzyścin oddał głos P. Joannie Żelasko – Przedstawiciel Stowarzyszenia Tenisa Stołowego z 

Brynicy. Poinformowała, iż stowarzyszenie działa od 2019 roku. Stowarzyszenie głównie ma na 

celu wspieranie sekcji tenisa stołowego w Brynicy. Sekcja tenisa stołowego należy do Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego, Opolskiego Związku Tenisa Stołowego, do LZS-u. Poinformowała, iż 



stowarzyszenie posiada trzech stałych sponsorów, dzięki którym gracze mają koszulki klubowe oraz 

nadruki na torbach klubowych, zatrudnieni są 2 trenerzy. W chwili obecnej stowarzyszenie składa 

się z 29 zawodników. Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowania, dotacje ze środków 

publicznych. W bieżącym roku stowarzyszenie startowało w konkursie z Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z tym 

otrzymano dofinansowanie, które zostało przeznaczone na dwutygodniowe zajęcia wakacyjne z 2 

trenerami, ciepłym posiłkiem oraz wycieczką do Juraparku w Krasiejowie. W ubiegłym roku w 

ramach inicjatywy lokalnej udało się pozyskać sprzęt sportowy, gry, doposażono kuchnie oraz 

toalety w sali OSP w Brynicy. Odbywały się starania o pozyskanie dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego i Województwa, ale nie udało się pozyskać dofinansowania. P. Żelasko 

przedstawiła sukcesy jakie osiągnęło stowarzyszenie. We wrześniu w Wojewódzkim Turnieju 

Klasyfikacyjnym w Zawadzkim, kat. żaków – 4 miejsce oraz 2 miejsce w kat. juniorek i awans do 

Grant Pri Polski; Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym – kat. Kadetu 

2 miejsce i awans na mistrzostwa Polski LZS w Luboniu; Międzynarodowy Turniej Tenisa 

Stołowego w ramach Mistrzostw Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS – w kat. juniorek 1 miejsce i 3 

miejsce w kat. juniorek; Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Gorzowie Śląskim kat. Kadetu – 2 

miejsce; Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Prudniku – 3 miejsce w kat. kobiet i 1 

miejsce w kat. mężczyzn; Indywidualne Mistrzostwa Województwa Młodzieżowców i Żaków oraz 

rozgrywki III Ligii kobiet – kat. Żacy 3 i 5 miejsce; Mistrzostwa Skrzatów Województwa 

Opolskiego – 1 miejsce kat. dziewczyn i 3 miejsce kat. chłopców.  

Planami na przyszły rok jest dalszy rozwój, pozyskiwanie nowych graczy, wzbogacenie oferty o 

zajęcia w czasie letnim i ferii zimowych, zorganizowanie obozu sportowego, kształcenie 

zawodników, aby osiągali poziom ogólnopolski.  

P. Krzyścin oddał głos P. Markowi Raczek – Stowarzyszenie Koszykówki Jełowa. Poinformował, iż 

klub zajmuje się kształceniem dzieci od pierwszych lat. Przekazał, iż klub jest na 1 miejscu w I 

Lidze, jest szansa na startowanie do II Ligii, ale w chwili obecnej finanse na to nie pozwalają. Z 

projektu zakupiono piłki do koszykówki, stroje. Będą organizowane półkolonie. Przekazał, że 

brakuje sali i z tego powodu treningi odbywają się w Opolu.  

P. Tomasz Bardjan – Prezes klubu „Młodych Orląt Luboszyce”  zabrał głos. Przekazał, iż klub 

działa od 2018 roku. W klubie szkoli się 48 zawodników w wieku 4- 10 lat. Klub szkoli w trzech 

kategoriach wiekowych (żak, skrzat, orlik). W czerwcu trenowała innowacyjna grupa dzieci razem 

z rodzicami. Treningi odbywają się na stadionie LZS Luboszyce oraz sali gimnastycznej. Motywem 

przewodnim klubu jest: „Wychowujemy przez sport i rozwijamy pasję do piłki nożnej”. 

Inicjatywami klubu jest przede wszystkim organizowanie w każdy pierwszy piątek miesiąca 

wspólnego treningu rodzinnego, uczestniczenie w różnych rozgrywkach sportowych 



organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej. Osiągniętym sukcesem jest rozwój 

zawodników. Oprócz rozwoju piłkarskiego celem jest inspirowanie dzieci przez zabawę, ruch. Klub 

zorganizował spotkanie z dietetykiem, Kurs Pierwszej Pomocy, Spotkanie z Sędzią Piłkarskim. 

Zorganizowany był konkurs plastyczny dotyczący Luboszyc oraz całej Gminy Łubniany. Przekazał, 

iż kluby znajdujące się na terenie Gminy Łubniany działają na zasadzie partnerstwa. 

P. Krzyścin oddał głos P. Pawłowi Bzdęga – Prezes Klubu Sportowego Soccer College. Przekazał, 

iż na tą chwilę w Klubie jest 157 uczestników w kat. od skrzata do trampkarza, w tym 9 

dziewczynek. Największym sukcesem jest ilość osób dostarczonych do większych klubów. W 

każdej reprezentacji województwa są reprezentanci z Klubu Soccer College. Klub korzysta 

praktycznie z wszystkich obiektów znajdujących się na terenie Gminy Łubniany. W okresie 

zimowym treningi odbywają się na boisku sztucznym w Opolu. Problemem jest problem 

infrastrukturalny. Poinformował, iż w 2011 roku soccer college zorganizował I edycję turnieju 

„Przyjaciele soccer college”, w którym wszystkie drużyny otrzymały takie same medale oraz 

puchary, ponieważ nie było wyników. Pierwsza uchwała jaką podjął nowy Prezes ZPN P. Kulesza 

mówi o tym, żeby znieść do kategorii U12 wszelkie tabele, wyniki, statystyki po to żeby dzieci 

mogły rywalizować fair play. Klub dostał propozycję od Klubu „Górnik Zabrze” podjęcia 

współpracy. Przekazał, iż są pozyskiwane dotacje, klub posiada sponsorów. Tydzień temu 

pozyskano pierwszą dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 tys zł na sprzęt IT, pobierane 

są składki 100 – 150 zł. Za trenerów są odprowadzane składki w kwocie 3500 – 4000 zł 

miesięcznie.  

P. Krzysztof Rother – Gminne Zrzeszenie w Łubnianach zabrał głos. Poinformował, iż na terenie 

gminy znajdują się obiekty do utrzymania. W gminnym zrzeszeniu pracuje 5 jednostek (Jełowa, 

Łubniany, Brynica, Luboszyce, Kępa). Do zrzeszenia przystąpiło Soccer College. Poinformował, iż 

istnieją duże potrzeby organizacyjne t.j.: boisko. W planach jest budowa w Łubnianach 

pełnowymiarowego boiska sztucznego. Istnieje także chęć rozbudowy pewnych obiektów w 

gminie. Najważniejsza jest rozbudowa szatni w Brynicy i Jełowej.  

Głos zabrał P. Rafał Blaszczyk – Przewodniczący Śląsk Łubniany. Poinformował, iż w strukturach 

klubu są 2 grupy juniorskie (Junior młodszy i Junior starszy) oraz grupa seniorska w 6 klasie 

rozrywkowej – klasa wojewódzka. Osiągnięciami są przede wszystkim: junior młodszy ( awans do 

II Ligii juniorów młodszych), junior starszy (awans do najwyższej Ligii Opolskiej), grupa seniorska 

– zajmuje 5 miejsce. Problemem są środki z dotacji z gminnego zrzeszenia oraz środki sponsorskie. 

Poinformował, iż najbardziej potrzebna jest inwestycja sztucznego boiska. 

Głos zabrał P. Piotr Cieślik  - Prezes LZS Luboszyce. Przekazał, iż klub spadł do B klasy. 

Poinformował, iż dzięki dotacjom Urzędu Gminy udało się stworzyć przyzwoity obiekt sportowy, 

którego budowa rozpoczęła się w 2012 roku. Poinformował, że z obiektów poszczególne kluby 



korzystają bezpłatnie. Środki są pozyskiwane od sponsorów. Obiekt jest ogólnodostępny, korzysta z 

niego również jednostka OSP. Rada Sołecka planuje wybudować wiatę.  

Głos zabrał P. Wilhelm Smyrek – Prezes LZS Jełowa. Przekazał, iż klub posiada trzy klasy 

rozrywkowe : juniorzy młodsi – awansowali do I Ligii Wojewódzkiej, zajmują 3 miejsce; 2 grupy 

seniorskie ( 1 grupa gra w Lidze Okręgowej – 1 miejsce, 2 grupa seniorska – 4 miejsce). 

Największym problemem jest infrastruktura. Boisko klubu nie spełnia warunków licencyjnych. 

Warunki są niemożliwe do spełnienia, ponieważ ogranicza droga gminna i działka prywatna.  

Szatnie również nie spełniają warunków.  

Głos zabrał P. Tadeusz Diaków – Wiceprezes LZS Kępa. Poinformował, iż grają w klasie 

okręgowej. Klub zajmuje 7 miejsce. Infrastruktura jest w stanie dobrym. Zostało zmodernizowane 

oświetlenie na obiekcie (zostały wymienione lampy na lampy ledowe). Środki na ten cel pozyskano 

z Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 10 tys zł. Cała inwestycja wyniosła 40 tys zł. Największym 

problemem jest brak sprzętu do koszenia boiska oraz utrzymania.  

P. Krzyścin w imieniu przedstawiciela LZS Brynicy przekazał, iż współpraca między LZS Brynica, 

a zarządem z Łubnian jest na bardzo dobrym poziomie. Poinformował, iż klub znajdujący się w 

klasie rozrywkowej A dzięki współpracy dobrze sobie radzi. Podziękował wszystkim osobom, które   

 dbają o utrzymanie gminnej infrastruktury.  

P. Krzyścin oddał głos P. Ryszardowi Buchcie. P. Buchta przekazał, iż na dzisiejszym spotkaniu 

pochwały w sprawie współpracy mijają się z prawdą, ponieważ na wcześniejszym spotkaniu sprawa 

wyglądała zupełnie inaczej.  

P. Diaków wtrącił, iż jest potrzeba inwestycji obiektu z murawą sztuczną. 

P. Cieślik w odniesieniu do słów Przewodniczącego rady przekazał, iż dzisiejsze spotkanie 

potwierdza, że nie ma żadnych zastrzeżeń do boisk w Luboszycach. Popiera wniosek P. Diakowa, 

odnośnie inwestycji sztucznego boiska.  

P. Bzdęga poinformował, że w związku ze słowami, które padły na poprzedniej sesji odbył 

rozmowy ze wszystkimi uczestnikami. Przekazał, że Soccer College planuje spotkanie ze 

wszystkimi Prezesami LZS – ów. Ma nadzieję, że tematy poruszane na poprzedniej sesji zostały 

wyjaśnione. Poinformował, że jako Prezes będzie chciał odnieść się pismem do wystąpienia, które 

zostało wygłoszone na poprzedniej Radzie Gminy.  

P. Wąsiak zabrał głos. Podziękował wszystkim prezesom za ich działania. Przede wszystkim 

podziękował za działalność stowarzyszenia tenisa stołowego oraz stowarzyszenia koszykówki. 

Zauważył, że na komisji kluby przedstawiają sytuację współpracy w nieco innej perspektywie niż 

ma to miejsce w rzeczywistości. W odniesieniu do rozwoju piłki nożnej i infrastruktury 

podziękował p. Rotherowi za otwartość i za rozmowy na tematy rozwoju piłki nożnej w Gminie. 

Powiedział, iż w wielu dziedzinach życia w Gminie są różne potrzeby. Składają się one na potrzeby 



podstawowe oraz potrzeby II i III rzędu. Poinformował, że na ten moment Gmina skupia się na 

podstawowych potrzebach, którymi są bezpieczeństwo dzieci, seniorów, mieszkańców. W związku 

z tym Gmina nie posiada środków na realizację innych przedsięwzięć. Dodał, że chciałby 

opracować harmonogram potrzeb na przyszłość, ale konieczne jest określenie celów i ambicji jako 

Gmina. P. Wójt zapytał odnośnie kwestii związanej z odpłatnością za udzielenie murawy. 

Poinformował, iż pojawił się temat, że grupy dziecięce i młodzieżowe miałyby pokrywać koszty 

korzystania ze stadionu. Przekazał, że soccer college dostał dotację na realizację swoich zadań, 

część osób chciała aby część środków była przeznaczona również na utrzymanie murawy.  

P. Rother zabrał głos. Przekazał, że jako gminne zrzeszenie nigdy nie wymagało opłat za murawę. 

Utrzymanie boiska jest społeczne. Powiedział, iż nie potwierdza poboru opłat za korzystanie z 

obiektów. Nie pozwoli na pobór opłat od młodzieży. Prezes LZS Luboszyce potwierdził, że nie 

pobiera opłat za korzystanie z boiska. Przekazał, że jednostki korzystające z obiektów sportowych 

Gminy są jednostkami komercyjnymi, które korzystając z innych obiektów musiałyby ponosić 

opłaty.  

P. Siniew przekazał, iż w związku z realizacją projektu „biblioteki naturalnie” otrzymano dotację na 

jego realizację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys zł. W jego 

ramach w przyszłym roku odbędą się trzy projekty dla stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, 

rady seniorów, Młodzieżowej Rady. Każdy z tych projektów będzie o wartości 7 tys zł brutto. 

Głównym celem projektów będzie promocja czytelnictwa i łączenie partnerstwa.  

Procedura konkursowa nastąpi w II kwartale przyszłego roku, a realizowane będzie w okresie 

wakacyjnym.  

P. Krzyścin przekazał, iż powinien powstać organ zajmującymi się sprawami sportu. 

P. Wąsiak dodał, iż nie ma konieczności organizować żadnego organu, ale raz na kwartał, czy raz na 

pół roku spotkać się i porozmawiać o problemach, planach związanych ze sportem.  

 

Ad. 3) 

Ten punkt zreferowała P. Czurlok ( Zał. Nr 3) Przekazała, iż organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami do tego 

wyznaczonymi w ustawie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Konsultacje w przedmiotowej sprawie trwały w dniach 2-9 listopada 2021 roku i były zgodne z 

uchwałą Rady Gminy z roku 2010. Wskazała, iż organizacje pozarządowe i inne podmioty, które 

prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły wskazać swoje 

uwagi do projektu Programu Współpracy. Jednak w terminie określonym nie wpłynęły żadne  

uwagi. Dodała, iż program jest zgodny z ustawą. Przedstawiła, że program zawiera cel główny i 

cele szczegółowe. Przekazała, iż zmianą w porównaniu do ubiegłego roku jest dodanie do 



szczegółowego celu podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych. 

Program obejmuje również zasady współpracy, które powinny się opierać na pomocniczości, 

subsydiarności, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przekazała, iż w 

rozdziale 4 tego programu został ujęty zakres współpracy. W rozdziale 5 zostały przedstawione 

możliwe formy podjęcia współpracy: finansowa w ramach powierzenia zadania, wsparcia, 

współorganizacji w ramach inicjatywy lokalnej oraz pozafinansowe (udostępnienie materiałów 

promocyjnych, udostępnienie wyposażenia, w tym: dostępnych w gminie obiektów oraz pomoc 

merytoryczna. W rozdziale zostały określone priorytetowe zadania. Są nimi: kultura fizyczna, 

pomoc społeczna, kultura i sztuka oraz profilaktyka uzależnień od alkoholu. Dodała, iż w ramach 

konkursu profilaktyki antyalkoholowej został sfinansowany projekt „Umiem pływać” zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci klas 1-3. Dzięki niemu wszystkie dzieci z tych klas na terenie gminy 

miały bezpłatne zajęcia nauki pływania. W ramach projektu odbywały się również zajęcia 

wakacyjne w Stowarzyszeniu Tenisa Stołowego oraz w uczniowskim zespole „Młode Orły” oraz 

Fundacja „aktywni” pozyskała ekran. Przekazała również, iż Program Współpracy z organizacjami 

Pozarządowymi zawiera okres tworzenia programu. Program będzie trwał od stycznia do grudnia 

2022 roku. Środki finansowe na ten cel wynoszą 600 tys zł. W rozdziale 9 jest zawarty sposób 

realizacji programu. Rozdział 11 określa cały tryb powoływania i zasad komisji konkursowych. 

Rozdział 12 określa warunki na podstawie, których organizacje mogą ubiegać się o użytkowanie 

lokalu.  

W odpowiedzi na pytanie P. Patelskiej, P. Czurlok poinformowała, iż na 2021 r. były przewidziane 2 

konkursy ofert. Jeden dotyczył wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, drugi pomocy 

społecznej. W ramach otwartego konkursu środki otrzymały: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów 

Sportowych w Łubnianach (230 tys zł), Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młode Orły”(20 tys 

zł), Klub Sportowy „Soccer College Śląsk Łubniany” (90 tys zł), Akademia Koszykówki w Jełowej 

(10 tys zł). W przypadku pomocy społecznej: Caritas Polska (210 tys zł). Dodatkowo odbyły się 2 

konkursy z Programu Profilaktyki Antyalkoholowej. Były również zgłoszone cztery inicjatywy 

lokalne: „Powrót do normalności w Brynicy” (6 tys zł), „Oktoberfest w Jełowej” (8 tys zł), „Turniej 

Koszykówki 3 na 3 w Jełowej” (6 tys zł). Remont szatni LZS Brynica (9 950 zł).  

Podjęto głosowanie Projektu 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 2022”. Komisje 

Organizacyjno – Finansowa oraz Samorządowa jednogłośnie głosowała „za”. 

 

Ad. 4) 



Ten punkt zreferowała P. Czurlok ( Zał. Nr 4) Przekazała, iż ustawa o samorządzie gminnym do 

jednych z zadań gminy zalicza podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców gminy, a w szczególności wśród młodzieży, którą należy 

angażować w sprawy, które ją dotyczą. Poinformowała, iż ustawa w sprawie powołania 

Młodzieżowej rady Gminy i nadania jej statutu przewiduje możliwość utworzenia Młodzieżowej 

Rady Gminy jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Wraz z 

powołaniem Młodzieżowej Rady następuje nadanie jej statutu, w którym określi się zasady 

działania rady, tryb, kryteria wyborów członków rady oraz wewnętrzną organizację rady. 

Nadrzędna ideą działania Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej 

młodych ludzi na poziomie lokalnym, zwiększenie ich aktywności, kształtowanie postaw 

demokratycznych oraz reprezentowanie interesów młodzieży wobec rady samorządu gminnego.  

Został utworzony statut razem z organizacją Europa Juventis. Organizacja jest współfinansowana ze 

środków Unii europejskiej wspierająca wszelkie działania młodzieżowe. Do jednych z jej głównych 

celów należy wspieranie i utworzenie Rad Młodzieżowych. Gmina Łubniany jako jedna z 14 gmin 

na terenie województwa Opolskiego została przyjęta do projektu Europa Juventis. Statut zawiera 6 

rozdziałów, który reguluje zasady działania rady, jakie ma cele. Rada Młodzieżowa m.in. ma prawo 

inicjowania uchwał, ale tylko i wyłącznie w sprawach, które dotyczą młodzieży i dzieci.  

Przekazała, iż zgodnie ze statutem jest powołany zespół, który wyłoni członków rady i 

przeprowadzi całe wybory. Rada ma liczyć 8-15 członków. Wiek radnych wynosi 14-19 lat. Status 

określa zasady wygaśnięcia mandatu, ewentualny zwrot kosztów delegacji. Radni młodzieżowi 

działają społecznie, nie pobierają diet. P. Czurlok w odpowiedzi na pytanie P. Patelskiej 

poinformowała, iż obecnie trwa etap opracowywania formularza. Bardzo ważne jest to, że zespół 

konkursowy powołany zarządzeniem Wójta określa wzór formularzu i zasady punktacji na tym 

formularzu. Zagwarantowała, że z ich strony istnieje pomoc w przygotowaniu formalnym 

wszystkich dokumentów. Musi to być oficjalnie zatwierdzone przez zespół konkursowy powołany 

zarządzeniem. W skład zespołu wchodzą 4 osoby. Formularz określa zainteresowanie co dana osoba 

chciałaby uczynić, kiedy już zasiądzie w strukturach młodzieżowych Rady Gminy, jaki jest pomysł 

na funkcjonowanie rady. P. Czurlok poinformowała, iż oficjalna rekrutacja się nie rozpoczęła, 

ponieważ uchwała musi zostać przyjęta.  

Podjęto głosowanie Projektu uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej 

statutu. Komisja Samorządowa oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowały jednogłośnie 

„za” przyjęciem projektu. 

 

Ad. 5) 



W tym punkcie głos zabrała P. Nalewaja ( Zał. Nr 5)Przedstawiła projekt w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Przekazała, iż projekt dotyczy dostosowania uchwały z 16 maja 2016 r. Rady Gminy. Rada Gmina 

wskazała w uchwale z 2011 r w sprawie Powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego warunki jego funkcjonowania. W związku z tym, że warunki wynikają wprost 

z ustawy, należało zmienić istniejącą uchwałę.  

P. Brisch przeprowadził głosowanie. Komisja Samorządowa oraz komisja Organizacyjno – 

Finansowa jednogłośnie głosowała „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. P. 

Patelska była nieobecna. 

 

Ad. 6) 

Ten punkt zreferowała P. Skarbnik ( Zał. Nr 6 ). Przekazała, iż uchwała dotyczy zwiększeń 

zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Dochodami są główne dochody, których wykonanie 

przewyższają podany plan oraz zwiększenie subwencji, która została uzyskana z rezerwy budżetu 

państwa w kwocie o 92 500 zł. Środki zostały rozlokowane w ramach potrzeb podległych 

jednostek. Głównie  jest to dofinansowanie szkół podstawowych i przedszkoli, jak również 

dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, zwiększenie środków na naukę dzieci autystycznych w 

przedszkolach. Część z tych środków jest zaplanowana na niezbędną inwentaryzację budowlaną 

oraz wydatki dotyczące szkolenia z tematów informacji niejawnych oraz zakup programów do 

publikacji przetargów na stronie BIP. Część środków została przekazana na działalność LZS – ów.  

P. Brisch przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2021 r. Komisja Organizacyjno – Finansowa oraz Komisja Samorządowa jednogłośnie 

głosowały „za” przyjęciem projektu.  

 

Ad. 7) 

W tym punkcie P. Brisch oddał głos P. Buchcie ( Zał. Nr 7).  P. Buchta przekazał, iż temat diet 

radnych został podjęty z P. Wójtem. P. Buchta proponował, aby sołtysom Gminy Łubniany 

podnieść wysokość diet z 400 zł na 600 zł, z powodu dużego zakresu obowiązków. P. Wójt 

poinformował, że nie jest to wysoka dieta i nie powinno być żadnych wątpliwości. 

P. Brisch przeprowadził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 

Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany. Komisja Organizacyjno – Finansowa 



głosowała: 3 głosy „za” (P. Drąg, P. Krzyścin, P. Romanowski), 2 głosy „wstrzymujące” (P. Fila, P. 

Brisch), Komisja Samorządowa jednogłośnie głosowała „za” przyjęciem projektu uchwały. 

 

Ad.8) 

Ten punkt zreferował P. Buchta ( Zał. Nr 8 ).  Poinformował, iż po konsultacjach z P. Wójtem, 

ostateczny kształt uchwały przygotował P. Sekretarz, aby wkład był określony procentowo, aby 

stawka bazowa wzrastała lub się obniżała, aby wystąpiła płynność.  

P. Sekretarz dodał, iż kwota bazowa określona w ustawie budżetowej w wysokości 1789, 42 zł, w 

projekcie budżetu państwa na 2022 r. jest w takiej samej wysokości. Przekazał, iż w kolejnych 

okresach, przy zmianie kwoty bazowej, przy zastosowaniu samego rozporządzenia, które określa 

maksymalną wysokość diet. Taki zapis w uchwale będzie powodował, iż dieta minimalnie wzrasta. 

Zauważył, iż projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Gminy Łubniany, tak samo 

jak w przypadku diet radnych wszystkich szczebli samorządu w Polsce musi być zmieniony z 

powodu zmiany przepisów. P. Pośpiech poinformował, iż 17 września bieżącego roku została 

podjęta uchwała w sprawie zmiany zarówno kwot przewidzianych jako wynagrodzenia dla 

samorządowców, jak i diet przewidzianych dla radnych. Przekazał, iż przygotowanie projektu 

uchwały jest obligatoryjnym ruchem, ponieważ po wejściu w życie ustawy od 1 listopada bieżącego 

roku, gmina jest zobligowana do aktualizacji uchwały w sprawie diet. Podkreślił, iż dieta radnych 

Rady Gminy Łubniany  nie była zmieniana od 6 lat. Wszystkie przeliczone z procentów na kwoty 

bezwzględne w złotych wysokości diet są podane w uzasadnieniu. P. Pośpiech stwierdził, iż zawsze 

w Polsce uchwała w sprawie diet nie była aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. W chwili obecnej po orzeczeniach zapadłych w Sądach Administracyjnych 

w roku 2015 i 2020 część samorządów wprowadza diety radnych jako prawo miejscowe.  

P. Patelska zapytała P. Sekretarza, czy 28 % podwyżki, które jest zamieszczone w uchwale dotyczy 

kwoty bazowej. P. Pośpiech wyjaśnił, iż w art. 2 ustawy z 17 września jest mowa o tym, że 

wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 

krotności kwoty bazowej. Wynika z tego, że maksymalna wysokość diet w skali całego kraju 

wynosi 4294, 60 zł. Jednak dla samorządu Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 27 

października, w którym określiła, że w gminach do 15 tys mieszkańców maksymalna dieta wynosi 

50% z kwoty 4294,60 zł. W związku z tym maksymalna dieta Radnych w Gminie Łubniany wynosi 

2147, 30 zł.  

Wobec braku dalszych pytań P. Brisch przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  

ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Łubniany.  



Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała:1 głos „za” (P. Romanowski),  4 głosy 

„wstrzymujące” (P. Krzyścin, P. Drąg, P. Fila, P. Brisch), Komisja Samorządowa głosowała:1 głos 

„za”(P. Patelska ,2 głosy „wstrzymujące” (P. Waleska, P. Krzyścin). 

 

Ad. 9) 

Ten punkt zreferował P. Przewodniczący ( Zał. Nr 9).  Przekazał, iż wynagrodzenie może wynosić 

+/- 10 % lub kwota wynagrodzenia zostaje bez zmian. Poinformował, iż z P. Pośpiechem ustalił, że 

w uchwale zostanie zapisany środkowy pułap. P. Pośpiech zaproponował niższy pułap wynoszący 

80 %. P. Sekretarz wyjaśnił, iż w ustawie z 17 września ustalono wielkość wynagrodzenia 

maksymalnego i minimalnego, do art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych dodano ust. 4, 

który brzmi, że minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80%. Decyzja rady jest między 

100, a 80%. Projekt uchwały został przygotowany pośrodku, wynagrodzenie wynoszące 90%.  

P. Fila zauważył, że jest to spora podwyżka, ponieważ z ponad 9 tys zł wynagrodzenie wzrośnie do 

ponad 15 tys zł. Uważa, że na budżet gminy oraz wysokość kredytów jakimi dysponuje Gmina 80% 

jest wystarczające. 

P. Romanowski stwierdził, że ustalając podwyżkę należałoby ocenić wkład Wójta na rzecz rozwoju 

Gminy. P. Skarbnik na pytanie P. Romanowskiego odpowiedziała, iż kwota między 80, a 90% 

wynosi niespełna 2000 zł brutto łącznie z wysługą lat, która nie jest ustawowo regulowana. 

P. Patelska poinformowała, iż P. Swatyna podkreślał, iż głosowali o to, aby do Rady Ministrów 

zawnioskować o powstanie ustawy o podwyżce. Zauważyła, iż Wójt jest jedyną osobą na prawie 10 

tys mieszkańców. Poinformowała, że zawnioskowałaby o kwotę podwyżki wynoszącą 100%.  

P. Marciniak zauważyła, że na wynagrodzeniu zasadniczym różnica między 80, a 90% 

wynagrodzeniu wynosi 1000 zł brutto.  

P. Marciniak dodała, iż dodatek specjalny jest liczony procentowo. Jest on ustalony ustawowo i 

wynosi 30%, nie można go zmienić.  

P. Pośpiech poinformował, iż dotychczas dodatek specjalny był liczony jako procent od sumy 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego między 20, a 30%. Po zmianie wynosi 30%, w 

związku z tym Rada nie ma możliwości decydować, czy dodatek się należy czy nie.  

P. Wąsiak stwierdził, iż w 2018 roku wraz z rozpoczęciem swojej kadencji zadłużenie gminy było 

na takim samym poziomie jak w chwili obecnej. W 2019 oraz 2020 było najwięcej spłaconych 

kredytów. Poprosił o uczciwość i rzetelność w zakresie podwyżki.  

P. Sekretarz przekazał, iż podwyżka wynagrodzenia Wójta nie jest kwestią finansową i braku w 

budżecie, a wolą radnych. Poinformował, iż w dniu poprzedzającym komisję wystosował pismo do 

Prezydenta Opola o rezygnacje z linii nr 10, ponieważ Gmina posiada własną linię. Jeżeli uda się 

otrzymać dotacje dla gminy sięgającą prawie 900 tys zł, to Gmina zaoszczędzi na dotacji co 



najmniej 120 tys zł rocznie. P. Sekretarz zauważył, iż w związku z działaniami Wójta należy się 

podwyżka.  

P. Skarbnik zwróciła uwagę na wzrost minimalnej płacy od 1 stycznia 2022 r wynoszący 210 zł, co 

oznacza płacę minimalną 3010 zł. Zauważyła, że zakres odpowiedzialności osób, które otrzymają 

podwyżkę o 210 zł, a zakres odpowiedzialności Wójta jest nieporównywalny. Przywołała ta 

sytuację, aby przekazać, że tak mała różnica między podwyżką urzędników, którzy są 

odpowiedzialni za funkcjonowanie gminy, a osób pracujących na najniższym stanowisku jest 

nieadekwatna.  

P. Fila zarzucił, iż mieszkańcy Jełowej zarzucają, że w ciągu trzech lat jego kadencji w 

miejscowości nie została przeprowadzona żadna inwestycja. Odbywały się tylko bieżące remonty. 

P. Wójt odpowiedział P. Fili, iż została wyremontowana ul. Młyńska i Staropolska. Na ten cel 

zostało przeznaczone 300 tys zł. P. Wąsiak poinformował, iż w Jełowej postawiono paczkomat 

Inpost, działa karetka pogotowia i inne społeczne przedsięwzięcia. Dodał, iż jego największą 

zasługą jest otwarcie Urzędu dla petentów i mieszkańców Gminy. Oznacza to, że każda osoba jest 

wysłuchana i dostaje uzasadnienie do decyzji.  

P. Patelska wnioskuje o 100% ze względu na działania Wójta, jakie w ciągu trzech lat zrobił dla 

Gminy. Zawdzięcza P. Wójtowi, co zrobił w tym czasie dla Gminy. Jednak w związku z uchwałą, w 

której jest mowa o 90% podwyżki dla Wójta,  poprosiła o przyznanie tej kwoty. P. Romanowski 

spostrzegł, iż wszystkim obecnym na posiedzeniu brakuje odwagi cywilnej. Stwierdził, iż w 

związku z tym, iż radni nie chcą Wójtowi przyznać podwyżki większej niż 80% z powodu tego, iż 

za nim nie „przepadają” jest nieodpowiedzialne. Zauważył, że wstrzymywanie się od głosu w 

sprawie zmiany wysokości diet radnych jest nie na miejscu.  

P. Fila odpowiedział na zarzut P. Romanowskiego, iż po to są trzy możliwości głosowania, aby z 

nich skorzystać. Wycofał swój wniosek podwyżki 80 % i złożył wniosek podwyżki 90%.  

Wobec braku dalszych wniosków w tej sprawie P. Brisch przeprowadził głosowanie o podjęciu 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany na poziomie 90%. Komisja 

Organizacyjno – Finansowa oraz Komisja Samorządowa jednogłośnie głosowały „za” podjęciem 

uchwały.  

 

Ad. 10) 

W tym punkcie P. Brisch oddał głos P. Dyrektorowi ŁOK – u. P. Siniew odniósł się do słów 

poruszonych przez P. Pykę na wcześniejszej sesji. P. Pyka na poprzedniej sesji przekazał, iż ŁOK 

posiada 50 tys zł oszczędności na imprezę. P. Siniew przekazał, iż kwota ta wynika z tego, że w 

planie finansowym na 2021 r. p. Czech zaproponował następujące przychody: dofinansowanie 

działalności finansowej, wpłaty od sponsorów na poziomie 10 tys zł, wynajem sali (przychód w 



kwocie 6 tys zł), odpłatność członków kół zainteresowań oraz z tytułu uczestnictwa w imprezach, a 

także inne przychody ( 100 tys zł). Te kwoty nie zostaną zrealizowane w całości. Ze względu na 

stan epidemii przychody związane z  wynajmem sali oraz odpłatnością członków kół 

zainteresowań, z tytułu uczestnictwa w imprezach oraz inne przychody nie zostanie zrealizowane. 

Planowane jest osiągnięcie przychodów do kwoty 85 tys zł. Poinformował, iż kwota 50 tys zł są to 

niematerialne przychody. Głównym źródłem funkcjonowania ŁOK – u jest dotacja z budżetu 

Gminy, a także dzięki projektowi „Biblioteki naturalnie” w kwocie 100 tys zł na rozwój bibliotek na 

terenie gminy. W bieżącym roku transza 50 tys zł oraz 6 tys zł wkładu własnego. W przyszłym roku 

druga transza wyniesie podobne kwoty. Poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy, która była 

poruszana na poprzedniej komisji. Poinformował, że na organizację dożynek gminnych jest 

przeznaczona dotacja celowa z Urzędu Gminy, która z powodu odwołania dożynek nie została 

przyznana. Dotacja celowa jest zaplanowana w budżecie, ale tylko na zasadzie planu.  

Poinformował, iż na koniec listopada zaplanowane jest na organizację imprez 17 992 zł. Imprezy, 

które są realizowane są w głównej mierze realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. ŁOK 

tylko w minimalnym zakresie mógł się włączać z powodu na ograniczone środki. Poinformował, iż 

12 tys zł zaproponowane na poprzedniej sesji jest wystarczające dla utrzymania ŁOK – u. W 

perspektywie pozyskanych środków t. j.: 100 tys zł na bibliotekę, 8 tys zł na nowości wydawnicze.  

P. Krzyścin przekazał, iż z powodu realizacji nieplanowanych wydarzeń t.j.: m.in. koszty związane 

z organizacją półkolonii, brakuje środków na ważniejsze potrzeby realizowane przez ŁOK. P. 

Siniew przekazał, iż wnioskowane 12 tys zł jest potrzebne na zwrot poniesionych kosztów za 

zakupione apteczki, za wykonanie instrukcji przeciwpożarowych, za przeszkolenie pracowników. P. 

Dyrektor poinformował, że może brakować środków na opłatę rachunków. ŁOK na listopad ma 

zaplanowane wydatki przeznaczone na opłatę za gaz wynoszące 16 tys zł (wykonanie 13 500 zł) , 

energia elektryczna 8 tys zł ( wykonanie 7 773 zł), woda ( do wykonania brakuje 400 zł). Koszty 

związane z bezpieczeństwem musiały być poniesione, bo w przeciwnym wypadku groziłaby kara z 

kodeksu wykroczeń.  

P. Krzyścin stawił formalny wniosek o przygotowaniu autopoprawki dotyczącej dofinansowania 

ŁOK - u.  

P. Brisch przeprowadził głosowanie o przyjęciu wniosku P. Krzyścina o przygotowanie 

autopoprawki dotyczącej dofinansowania ŁOK – u. Komisja Organizacyjno – Finansowa 

głosowała: 4 głosy „za” (P. Brisch, P. Drąg, P. Krzyścin, P. Romanowski), 1 głos się „wstrzymuje” 

(P. Fila), Komisja Samorządowa jednogłośnie głosowała „za” przyjęciem wniosku.  

 

P. Krzyścin skierował prośbę do P. Sekretarza o omówieniu sprawy komunikacji. Kolejnym 

wniosek skierował do P. Wąsiaka. Zapytał, czy Gmina Dobrzeń Wielki będzie przygotowana na 



realizację zadania ścieżki pieszo – rowerowej, czy w tej sprawie można ewentualnie podjąć jakieś 

działania. 

P. Piestrak w odpowiedzi na pytanie, powiedział, iż Gmina Dobrzeń Wielki ma zaplanować w 

budżecie na przyszły rok zlecenie dokumentacji na odcinek drogi pieszo – rowerowej. Przekazał, iż 

Gmina Łubniany udzieli dotacji samorządowi Gminy Dobrzeń Wielki. Natomiast sąsiednia Gmina 

ma za zadanie w całości przeprowadzić inwestycję. Gmina Łubniany posiada wycenę, z której 

wynika, iż inwestycja może wynieść ok. 500 tys zł łącznie z wykupem działek.  

P. Waleska zapytała, kiedy rozpocznie się remont ul. Szkolnej w Dąbrówce Łubniańskiej.  

P. Piestrak odpowiedział, iż Gmina jest w kontakcie z wykonawcą. Przekazał, iż remont drogi 

potrwa ok 5 tyg, w związku z tym wykonawca poinformował Gminę, iż obecnie jest w trakcie 

realizacji innej inwestycji. Po zakończeniu tych inwestycji pojawi się na terenie Gminy Łubniany. 

Zapewnił, iż zgodnie z umową wykonawca wykona remont w przewidzianym terminie. 

P. Piestrak przekazał propozycję przyjęcia Uchwały Rady Gminy w sprawie zobowiązania Gminy 

Łubniany jako członka zwyczajnego stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w 

Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu lokalnej strategii rozwoju i współpracy z tym 

stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023-2027. 

Uchwała ma zabezpieczyć LGD do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego o wsparcie przygotowawcze. Muszą posiadać uchwały od wszystkich swoich członków. 

Jest to potrzebne Lokalnej grupie działania do otrzymania wsparcia na działanie lokalnej strategii 

rozwoju. Jest to dokument dzięki któremu gmina pozyskuje środki z LGD. 

Uchwała nie wywołuje po stronie gminy żadnych skutków finansowych, opłacana składka będzie 

nadal płacona. 

 

Wobec braku dalszych wolnych wniosków P. Brisch zakończył posiedzenie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 - 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 2022”. 

Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej 

statutu. 



Nr 5 - Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz 

szczegółowych warunków jej funkcjonowania. 

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

Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 

lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

sołtysów Gminy Łubniany. 

Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rady Gminy Łubniany. 

Nr 9 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno- Finansowej 

 

Waldemar Brisch 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządowej 

 

Jarosław Krzyścin 

 

 

 

 

 


