
Protokół 

 

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

Samorządowej, które odbyło się 17 grudnia 2021 o godz. 8:30  w sali Łubniańskiego Ośrodka 

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

Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5, w posiedzeniu Komisji Samorządowej 

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

decyzji i wniosków uzyskały Komisje: Organizacyjno- Finansowa oraz Samorządowa.  

 

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

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

Sylwia Heisig- Brzana – kierownik Referatu Promocji i Turystyki, P. Emilia Twardowska 

odpowiedzialna za planowanie przestrzenne.  Ponadto na posiedzenie komisji zostali zaproszeni: p. 

Siniak – Dyrektor ŁOK, p. Bort – Kierownik GZEAS, p. Nalewaja – Kierownik GOPS 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej jako prowadzący wspólne posiedzenie 

komisji, przywitał wszystkich zebranych, po czym odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 

2) 

Pani Skarbnik zaproponowała, aby skreślić punkt 7 – Projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2029, z powodu braku zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029. 

W związku z tym, że Pani Patrycja Zawadzka - Kierownik Referatu Inwestycji  przebywa w 

szpitalu, poprosiła o przeniesienie punktu 3 – Informacja o wysokości pozyskanych środków ze 

źródeł zewnętrznych, na kolejne posiedzenie komisji. 

P. Brisch przeprowadził głosowanie w związku z wykreśleniem punktu 3 z planu pracy. Komisja 

Organizacyjno – Finansowa zagłosowała: „za” (P. Romanowski, P. Krzyścin), P. Brisch się 

wstrzymuje. Wobec powyższego Komisja Organizacyjno – Finansowa przegłosowała usunięcie 

punktu 3. 

Odbyło się kolejne głosowanie dotyczące wykreślenia punktu 7. Komisja Samorządowa oraz 

Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowały jednogłośnie „za” wykreśleniem punktu 7 z 

porządku obrad. 

P. Brisch przeprowadził głosowanie za porządkiem obrad komisji, w tym wykreśleniem punktu 3 

oraz 7. Komisja Samorządowa oraz Komisja Organizacyjno – Finansowa zagłosowały jednogłośnie 

„za” przyjęciem porządku obrad. 

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 

 



1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Analiza stanu systemu melioracji w gminie i ocena ściągalności składek na spółkę wodną w 

poszczególnych sołectwach i ich wykorzystanie. 

3. Omówienie planu pracy Łubniańskiego Ośrodka Kultury na 2022 r. 

4. Ocena i analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych, funkcjonujących w gminie (np. statut 

gminy, studium zagospodarowania przestrzennego, statut GZEAS, statut ŁOK, regulamin nagrody i 

stypendium Wójta) 

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 

listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany na lata 2021 – 2026. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Łubniany, stanowiących jej własność. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 2) 

Pan Brisch w tym punkcie oddał głos Przewodniczącemu Spółki Wodnej. P. Przewodniczący 

przywitał zgromadzonych i wskazał, że ściągalność składek na spółkę wodną na rok 2021 wynosi 

we wiosce o najmniejszej ściągalności 77%, a we wiosce o największej ściągalności wynosi 95%. 

Poinformował, że ściąganie składek jest coraz trudniejsze. Raz na dwa lata przeprowadzana jest 

akcja ściągania zaległych składek. W całej działalności spółki wodnej za ostatnie 5 lat udało się 

zakonserwować 90 – 100 km rowów. Co roku konserwowane jest 80% rowów. Przez ostatnie 5 lat 

wraz z pozyskanymi dotacjami Spółka Wodna zainwestowała 1 mln 20 000 zł. Połowa sumy 

stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego. Starostwo Powiatowe w ostatnich dwóch latach 

zrezygnowało z dotacji. Przewodniczący przedstawił jakie dotacje udało się pozyskać w ostatnich 5 

latach. W 2016 r spółka pozyskała 75 tys zł z Urzędu Wojewódzkiego, 12 tys zł ze Starostwa 

Powiatowego oraz 12 tys zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja ta polega na tym, ze w latach 



2016 – 2018 spółka wodna starała się o pozyskanie pracownika z dofinansowaniem z urzędu Pracy. 

W latach 2019 – 2021 nie było możliwości pozyskania pracowników z Urzędu Pracy. W 2017 r 

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego wynosiła 123 tys zł. W 2018 r 

wynosiła 114 tys zł, w 2019 r. 114 tys zł, w 2020 r. 130 tys zł. Natomiast w bieżącym roku dotacja z 

Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 68 tys zł. W bieżącym roku dotacja była mniejsza, ponieważ 

powstała nowa regulacja ze strony Wojewody, która mówi, że dotacja jest uzależniona od 

wysokości środków własnych. Od trzech lat prowadzona jest działalność mikroretencji. W tym 

okresie zostało zbudowanych 12 zastawek. Ostatnia zakładka została zbudowana w systemie 

mobilnym. W latach 2016 – 2020 Urząd Gminy zainwestował w rowy znajdujące się na działkach 

gminy 200 tys zł. na łącznej długości 61 km, dzięki temu udało się wspólnie zakonserwować 470 

km rowów. W bieżącym roku na długości 80 km zakonserwowano rowy i zbudowano 2 zastawki. 

Odpowiadając na pytanie p. Krzyścina przewodniczący przekazał, że roczny budżet gminnej spółki 

wodnej wynosi 134 tys zł.  

P. Krzyścin poinformował, że 10 lat temu ściągalność składek na spółkę wodną wynosiła ok. 20 %. 

W związku z tym nie odbywało się meliorowanie rowów.  

Przewodniczący na pytanie P. Krzyścina odpowiedział, że 11 lat wcześniej spółka wodna 

praktycznie nie istniała i wszystkie prace związane z melioracją rowów ciążyły na Urzędzie Gminy. 

W ciągu ostatnich 5 lat zostało wydane w miejscowości Biadacz 65 tys zł, w Brynicy 231 tys zł, w 

Dąbrówce Łubniańskiej 82 tys zł, w miejscowości Grabie 8400 zł, w Jełowej 243 tys zł, w Kępie 23 

tys zł, w Kobylnie 137 tys zł, w Kolanowicach 16 tys zł, w Luboszycach 38 tys zł, w Łubnianach 

166 tys zł, w Masowie 8700 zł.  

P. Romanowski zapytał, czy istnieje określony budżet, który pozwala na realizację zadań ze strony 

spółki wodnej. P. Przewodniczący odpowiedział, że na przyszły rok przeznaczą 220 tys zł własnego 

budżetu.  

P. Przewodniczący na propozycję P. Romanowskiego odpowiedział, że dotacja z Urzędu Gminy nie 

wpisuje się jako środki własne spółki wodnej.  

 

Ad 3) 

W tym punkcie P. Brisch oddał głos Dyrektorowi Łok. P. Siniew przed rozpoczęciem prezentacji 

przekazał książeczki, do których nawiąże w trakcie prezentacji. Przekazał, że jeżeli chodzi o ofertę 

kulturalną na 2022 rok, prezentacja zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyła 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach wraz z filiami w Brynicy, Jełowej i Luboszycach. 

Projekty, który realizuje biblioteka to przede wszystkim – Biblioteki naturalnie na lata 2021 – 2022. 

W bieżącym roku na ten cel zostało wydane 56 tys zł, 50 tys zł wynosiła dotacja z Ministerstwa 

kultury i dziedzictwa narodowego, 6 tys zł, to wkład własny. Budżet na przyszły rok jest 



przewidziany w takich samych proporcjach. W kolejnym roku są przewidziane 3 projekty - oddolne 

inicjatywy, które będą mogły być ogłaszane w konkursie ofert przeznaczone dla grup formalnych i 

nieformalnych. Na każdy projekt przeznaczone jest 7 tys zł. Dodatkowo są przewidziane trzy 

projekty partnerów ( Fundacja „Aktywni” z Brynicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie, 

Centrum Kultury i Bibliotek w Brusach na Kaszubach). Wartość tych projektów to 20 tys zł. Na 

terenie gminy w kolejnym roku odbędzie się debata dotycząca przyszłości bibliotek.  

W ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” został zakupiony sprzęt (komputery, serwery, sprzęt 

potrzebny do przeniesienia katalogów do internetu) oraz katalog biblioteczny dostępny na stronie 

internetowej z możliwością zamówienia książki z domu. Dodatkowo zostało zakupionych 5 

tabletów do czytania e – booków i słuchania audiobooków w ramach platformy Legimi.  

P. Dyrektor przekazał, że dotacja z biblioteki narodowej jest przeznaczona na zakup nowości 

wydawniczych. W bieżącym roku wynosiła ponad 8 tys zł, w kolejnym roku kwota również będzie 

wynosiła 8 tys zł przy wkładzie własnym wynoszącym 15 tys zł. Od przyszłego roku będzie 

dostępna platforma akademika dla studentów, którzy mają chęć korzystania z bazy naukowej oraz 

Legimi. Warunkiem przyznania dotacji w przyszłym roku jest to, że przynajmniej jedna biblioteka 

na terenie gminy w wymiarze 4 godzin musi być otwarta w 25% sobót. Poinformował, że w 

związku z tym w jedną sobotę w miesiącu biblioteka w Łubnianach będzie otwarta. Dyrektor 

przekazał, że w 2022 biblioteka nie będzie zamykana w tygodniu, ale będą obowiązywały dyżury 

pracowników ze wszystkich bibliotek mieszczących się na terenie gminy. Wynika z tego, że na 

pracownika będą przypadały 2 – 3 dyżury w ciągu roku.  

Na zakup nowości wydawniczych z budżetu bibliotek w 2017 r przeznaczone było 6 tys zł, w 2018 

r. - 6 tys zł, w 2019 – 9 tys zł, w 2020 – 11 tys zł. W bieżącym roku biblioteka planuje przeznaczyć 

do 30 tys zł, natomiast w kolejnym roku 40 tys zł. Przekłada się na to, że do każdej biblioteki trafią 

książki za kwotę ok 10 tys zł.  

P. Siniak poinformował, że książki, który w obecnej chwili trafiły do biblioteki pochodzą z projektu 

„Mała książka, Wielki człowiek”. Organizatorem projektu jest instytut książki i trwa już od 2018 

roku. Biblioteka Gminna włączyła się do projektu dopiero w bieżącym roku dostając dla dzieci z 

przedszkoli książki. Biblioteka Wojewódzka doceniając rozwój biblioteki gminnej przez ostatnie 

miesiące na wniosek p. Siniaka zaproponowała udział w dyskusyjnym klubie książki.  

Projekt „Zabawa sztuką”, do którego biblioteka przystępuje od przyszłego roku będzie polegał na 

kontakcie dzieci z działaniami artystycznymi i plastycznymi.  

Kolejnym projektem jest „bezpieczny przejazd”. W związku z tym, że na terenie gminy działa jeden 

oficjalny przejazd kolejowy na czynnej linii, od PKP zostało pozyskanych ponad 400 książek 

dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach.  



W kwietniu ma nastąpić nadanie imienia Bibliotece Publicznej w Łubnianach. P. Dyrektor 

zaproponował, aby biblioteka nosiła imię P. Heleny Buchner.  

W planie pracy biblioteki są przewidziane lekcje biblioteczne, spotkania autorskie,  konkursy 

organizowane przez gminną bibliotekę publiczną, spotkania dla seniorów, noc bibliotek, tydzień 

bibliotek. „Odjazdowy bibliotekarz” to spotkanie integrujące środowisko bibliotekarzy. W 

przyszłym roku jest zaplanowane także kino plenerowe.  

P. Siniak przeszedł do omówienia kolejnej częściej prezentacji, a mianowicie do Ośrodka Kultury. 

Projekty, które zostały złożone w dniu poprzedzającym sesję to m.in.: Narodowe Centrum Kultury 

– 105 tys zł „Infrastruktura Domów Kultury”, „Kultura Dostępna” – projekt wynosi 120 tys zł. 

Projekt ma polegać na 10 wyjazdach do miejsc w całej Polsce. Kolejnym projektem jest „Dom 

Kultury Plus”. Środki przekazane w ramach projektu wynoszą 10 tys zł na przeprowadzenie 

diagnozy społecznej dotyczącej potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz 30 tys zł na 

realizowanie inicjatyw przez grupy formalne i nieformalne.  

W sekcjach działających w Łubniańskim Ośrodku Kultury nie nastąpiły zmiany oprócz 

powiększenia o nowe t.j: ukulele, ceramika, rysunek, szachy oraz planszówki.  

Przewidziana będzie także troska o niematerialne dziedzictwo. Przewidziany jest również konkurs 

na kroszonkę o zasięgu powiatowym.  

P. Dyrektor zaproponował również ognisko plenerowe dla dzieci i młodzieży.  

Zaplanowany jest również „Wypoczynek dzieci”. W jego ramach mają się odbyć półkolonie oraz 

„happy bus”.  

Nową propozycja w ramach działań ŁOK jest „Śląski Festiwal Food trucków”.  

Kolejną inicjatywą na przyszły rok jest „Śląski koncert orkiestr dętych”.  

Wskazał, że projekt „Skoda” jest uzależniony od tego, czy zostanie przyznane dofinansowanie na 

ten cel. W planach jest staranie o dofinansowanie 20 – 30 tys zł.  

P. Krzyścin zaproponował, aby w kolejnym roku odbył się festyn rodzinny, który by łączył 

aktywność fizyczną mieszkańców z wydarzeniami kulturalnymi.  

P. Dyrektor poinformował, że również jest pomysł zorganizowania gminnych dożynek.  

 

Ad 4) 

W tym punkcie p. Krzyścin zabrał głos. P. Krzyścin oddał głos p. Bort. P. Bort przekazała, iż statut 

GZEAS został uchwalony 25 lipca 2016 r. Do tej pory przeprowadzono dwie aktualizacje. Po 

likwidacji gimnazjum nastąpiło zmiana przepisów, która mówiła tylko obsłudze przez GZEAS 

przedszkoli i szkół podstawowych. Kolejna zmiana miała miejsce 25 marca 2019 r, która dotyczyła 

przejęcia zadania – obsługa projektu „Lokalny animator sportu” , które wcześniej obsługiwał Urząd 

Gminy. Następnie zabrała głos P. Nalewaja. Przekazała, że statut GOPS pochodzi z 2017 r. 



Poinformowała, że jest aktualny i nie ma żadnych propozycji zmian. Pan Krzyścin oddał głos 

dyrektorowi ŁOK. P. Siniew poinformował, że statut ŁOK został uchwalony w roku 2013, gdy 

zmieniały się przepisy o działalności instytucji kultury. Wyszedł z inicjatywą, że chciałby 

przeprowadzić dyskusję o zmianie statutu, ale dopiero na przyszłych komisjach. P. Krzyścin dodał, 

że istnieje potrzeba zmiany statutu Rady Gminy. P. Twardowska zabrała głos i na początku 

przywitała wszystkich zebranych. Przedstawiła, że zmiana studium zagospodarowania 

przestrzennego nastąpiła 21 grudnia 2020 r. Przekazała, że na początku marca mieszkańcy byli 

informowani o Obwieszczeniu Wójta Gminy Łubniany. Mieszkańcy byli informowani o 

wprowadzeniu zmian studium. Krok ten rozpoczął zbieranie wniosków do dokumentu. Było to 

możliwe do końca maja. Wpłynęło 345 wniosków. Zawiadomiono właściwe instytucje i organy do 

opiniowania i uzgadniania projektu studium o przystąpieniu opracowania. Na potrzeby dokonania 

studium zlecono sporządzenie aktualizacji opracowania ekwizograficznego. Obecnie wykonywana 

jest inwentaryzacja przyrodnicza. Sporządzane są dodatkowo analizy części analitycznej studium 

zagospodarowania przestrzennego. Przekazała, że studium składa się z dwóch głównych części: z 

części analitycznej oraz część projektowa. Oszacowała, że opracowanie części uwarunkowań i 

projektowej będzie trwało do sierpnia 2022 r. Następnie projekt będzie mógł być zaopiniowany i 

uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, organami. Swoją opinię będzie też mogła wydać Gminna 

Komisja Urbanistyczna i Architektoniczna. Projekt studium zostanie skorygowany, złożony o 

opinię, uzgodnienia, a następnie złożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy będą mogli złożyć do 

projektu ewentualne uwagi. P. Krzyścin przytoczył treść opinii Dyrektorów Szkół Podstawowych 

wysłanej drogą e-mailową przez p. Święcicką. W opinii jest zawarta informacja, że po analizie 

statutu GZEAS brakuje w nim możliwości obsługi przez jednostkę spraw kadrowych szkół. P. Bort 

w tej sprawie zabrała głos. Przekazała, że GZEAS nie ma możliwości fizycznej przejęcia spraw 

kadrowych szkół, ponieważ brakuje pomieszczeń oraz pracowników. P. Krzyścin poinformował, że 

e- maila z opinią Dyrektorów Szkół Podstawowych przekaże Komisji Oświatowej.  

 

Ad. 5) 

Ten punkt zreferowała p. Marciniak – Skarbnik Urzędu Gminy (Zał. Nr 3)Poinformowała, że 

istnieją trzy wersje zmian projektu uchwały budżetowej. Pierwsza wersja zakładała tylko wpływ na 

stronę dochodów i wypływ środków na remont OSP po stronie wydatków. Natomiast drugą wersją 

jest przystąpienie do programu „Asystent rodziny” na 2021 przez GOPS. Są to środki, które będą 

przeznaczone na wynagrodzenie asystenta. Autopoprawka, która powstała w dniu poprzedzającym 

sesje, to dofinansowanie dla niepublicznego żłobka „Tęczowa Kraina” oraz opłaty za dzieci 

mieszkające na terenie gminy Łubniany uczestniczących w żłobkach poza terenem gminy.  



P. Brisch przeprowadził głosowanie za wprowadzenie autopoprawki dotyczącej „asystenta 

rodziny”.  Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie zagłosowała „za” wprowadzeniem 

autoporawki. Komisja Samorządowa nie ma quorum. Pani Patelska opuściła obrady. 

Podjęto głosowanie nad drugą autopoprawką dotyczącą dofinansowania i dotacji do żłobków. 

Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie głosowała „za” przyjęciem autopoprawki. 

Przeprowadzono głosowanie całości uchwały. Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie 

głosowała „za” przyjęciem zmian do budżetu na 2022 r.  

 

Ad 6) 

W tym punkcie P. Twardowska zabrała głos. Poinformowała, że głównym celem projektu planu 

miejscowego jest zmiana obecnego przeznaczenia terenu, które jest związane z lokalizacją 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan zakłada zmianę przeznaczenie na potrzeby usług 

głównie zaopatrujących mieszkańców, w tym zapewni m.in. lokalizację usług zdrowia. Projekt 

został zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony z instytucjami. Gminna Komisja Urbanistyczna i 

architektoniczna miała kilka uwag, zostały one rozpatrzone i uwzględnione w planie. Na etapie 

wyłożenia planu do publicznego wglądu nie pojawiła się żadna uwaga.  

P. Brisch przeprowadził głosowanie. Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała jednogłośnie 

„za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach (Zał. Nr 4) 

 

Ad 7) 

Ten punkt zreferowała P. Heisig – Kierownik referatu promocji i turystyki (Zał. Nr 5) Przedstawiła, 

że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomanii samorząd gminny realizuje zadania w obszarze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Przekazała, ze gminny 

program będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie gminy Łubniany, które stanowią dochody z tytułu opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Celem głównym programu jest ograniczenie szkód 

zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych 

przez dzieci i młodzież.  

Poinformowała, że w styczniu przyszłego roku ma ukazać się nowelizacja do ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta ma być rozszerzona o wszystkie 

uzależnienia behawioralne. Na jednostkach samorządu terytorialnego będzie spoczywał obowiązek 

uchwalenia programu w I kwartale 2022 roku poszerzonego o zmiany do dotychczasowej ustawy. 



Zaproponowany program działa w  5 obszarach. Pierwszy obszar będzie dotyczył zadań 

profilaktyki uniwersalnej (przeciwdziałanie początkom uzależnień, inicjacji w zakresie zachowań 

ryzykownych), profilaktyki selektywnej ( programy wczesnej interwencji wśród grup szczególnie 

narażonych na uzależnienia) oraz profilaktyki wskazującej (konkretne działania dla osób z 

problemami t.j.: specjalistyczna pomoc, porady prawne). 

Kolejnym obszarem są działania kształtujące postawy społeczne wobec problemów alkoholowych i 

narkotykowych. Jest to cały cykl zajęć pozalekcyjnych.  

Kolejny obszar dotyczy pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz środków 

psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób doznających z tego powodu przemocy. W tym obszarze 

przewidziane są rozmowy motywujące, skierowanie do sądu rejonowego. Dotyczy to obowiązku 

poddawania się leczeniu odwykowemu. Kolejny obszar zakłada pomoc psychologiczną i prawną 

dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Jest to procedura niebieskiej karty, udział w 

zespole dyscyplinarnym. Ostatnim obszarem jest wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Podjęto głosowanie. Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 

Ad. 8 ) 

W tym punkcie (Zał. Nr 6) P. Heisig zabrała głos. Poinformowała, że w uchwale nr XXXV/257/21 

Rady Gminy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady Gminy Łubniany 

i nadania jej statutu nastąpiło pomyłka. Mianowicie w paragrafie. 27 tej uchwały znajduje się 

odwołanie do paragrafu 23, a powinno znajdować się odwołanie do paragrafu 24. Poprosiła o 

dokonanie zmian w tym zakresie. 

P. Brisch przeprowadził głosowanie za podjęciem zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 rady Gminy 

Łubniany z dnia 30 listopada 2021 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i 

nadania jej statutu. Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała jednogłośnie „za” zmianą 

uchwały. 

 

Ad. 9) 

Ten punkt zreferowała p. Nalewaja – Kierownik GOPS (Zał. Nr 7) Przekazała, iż „zgodnie z treścią 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie do zadań własnych 

gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Poinformowała również, że program ten już 

funkcjonował i był tworzony w 2011 roku. Trwał do 2020 roku i był dostosowany do 



obowiązujących przepisów i aktualnej sytuacji w naszym lokalnym środowisku. Mając na uwadze 

zakres obowiązków spoczywających na gminie należy podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. 

Przedstawiła, iż zadaniem programu jest wprowadzenie w życie działań mających na celu 

udzielenie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej i podejmowanie odpowiednich działań wobec 

sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy rodzinnej. 

Głównym celem programu jest stworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie zjawiska przemocy w Gminie Łubniany. Do głównych zadań zaliczane jest również 

wdrażanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrona i 

wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie, rozwój kompetencji pracowników służb, organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przekazała, że program jest skierowany 

do wszystkich mieszkańców Gminy Łubniany, w szczególności do osób i rodzin zagrożonych 

zjawiskiem przemocy, osób dotkniętych przemocą, świadków przemocy i wszystkich pracowników 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Program ten jest długoterminowy i ma 

się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego mieszkańców Gminy 

Łubniany. 

Podjęto głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Łubniany. Komisja Organizacyjno – Finansowa jednogłośnie głosowała „za” uchwaleniem 

programu. 

 

Ad. 10) 

W tym punkcie P. Brisch oddał głos ponownie P. Nalewaji (Zał. Nr 8 ) P. Kierownik przekazała, ze 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej do zadań własnych gminy 

należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem Programu Pomocy Społecznej i profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka. W związku z powyższym podjęto stosowną uchwałę, ponieważ poprzednia strategia 

obowiązywała do 2020 roku. Poinformowała, iż projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych został przygotowany na lata 2021 – 2030. Dokument ten przedstawia 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej szczególnie w 

aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych i profilaktyki oraz minimalizowania negatywnych 

skutków występujących problemów społecznych. Strategia została opracowana na podstawie 

analizy danych udostępnionych przez Urząd Gminy Łubniany, Urząd Statystyczny, ROPS w Opolu, 

Urząd Pracy. Wśród mieszkańców gminy Łubniany zostały przeprowadzone ankiety. 



Najważniejszym elementem przy tworzeniu strategii były ankiety przeprowadzone na grupie 163 

mieszkańców. 76 % ankietowanych stanowiły kobiety i 24 % to mężczyźni. Największa grupa 

wynosząca 38 % ankietowanych była w przedziale wiekowym 31 – 45 lat. 33 % spośród 

ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe. Natomiast 54 % ankietowanych deklaruje, że ich 

głównym źródłem utrzymania jest praca najemna. P. Kierownik przedstawiła 3 główne cele 

strategiczne. Pierwszym celem jest wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. Celem 

operacyjnym służącym wspieraniu osób starszych i niepełnosprawnych jest rozwijanie usług 

społecznych na rzecz osób starszych, wspieranie aktywności społecznej, integracji wewnątrz i 

międzypokoleniowej, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Kolejnym cel zakłada 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ostatnim celem strategicznym jest wzmacnianie 

rodzin. Wprowadzenie zmian społecznych na terenie gminy Łubniany poprzez realizację tych celów 

przyczyni się do ograniczenia skutków rozpoznawanych problemów społecznych. Realizowane 

działania powinny zaktywizować i zachęcić mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu problemów 

dotykających społeczność lokalną. Wdrożenie strategii powinno spowodować poprawę 

bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz poprawę warunków ich życia, zwiększenie miejsc na 

lokalnym rynku pracy, wzmocnienie kompetencji potencjału osób ubiegających się o zatrudnienie, 

poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej i jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, 

udostępnienie większej dostępności usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku 

zamieszkania bez konieczności kierowania mieszkańców do DPS – ów, wzmocnienie pozycji 

rodzinnej społeczności lokalnej, zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie 

rozmiaru problemu uzależnień w gminie, stworzenie dogodnych warunków rozwoju dzieci i 

młodzieży. 

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich instytucji 

działających na terenie gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli 

społeczności lokalnych. Realizacja zamierzonych celów strategicznych uniemożliwi wykluczenie 

społeczne osób, grup zagrożonych, co w przyszłości pozwoli na przeznaczenie środków 

finansowych na gminę, a nie na pomoc społeczną. 

Podjęto głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem 

Strategii. 

 

Ad. 11) 

W tym punkcie głos zabrał P. Piestrak – Z-ca Wójta Gminy Łubniany (Zał. Nr 9) Przedstawił, że 

wszystkie przystanki znajdujące się na terenie Gminy Łubniany były umiejscowione przy drogach 

powiatowych, a nawet przy drodze krajowej. Natomiast projekt dotyczy przystanków 



umiejscowionych w Luboszycach przy ulicy Szkolnej i w Łubnianach przy szkole. Zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym gmina powinna w formie uchwały oficjalnie przyjąć przystanki.  

P. Brisch przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia projektu uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany. Komisja Organizacyjno – Finansowa 

zagłosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały. 

 

Ad. 12) 

W tym punkcie P. Skarbnik w związku z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok wyjaśniła w 

sprawie rozdziału 70005, iż w obiekty komunalne wchodzą: świetlice, klatki schodowe, 

paczkomat,policja, Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu . Klatki schodowe dotyczą Brynicy przy 

ulicy Powstańców Śląskich 47, Jełowej przy ulicy Opolskiej 4, Luboszyc przy ulicy Kościelnej 41 i 

Opolskiej 18 oraz Łubnian przy ulicy Osowskiej 10, świetlice w Kępie, Kobylnie, Kolanowicach, 

Łubnianach, Masowie. Koszty związane z utrzymanie obiektów ponosi Urząd Gminy.  

 

P. Romanowski przekazał informację, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 13 miała zebrać się Komisja 

Rewizyjna. Był pomysł na przyspieszenie komisji. Jednak w związku z nieobecnością kilku 

członków komisji nie będzie quorum komisji. Zaproponował o przeniesienie komisji na inny 

termin.  

 

P. Brisch zakończył posiedzenie połączonych komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach. 

Nr 5 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Nr 6 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z 

dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej 

statutu. 

Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany na lata 2021 – 2026. 



Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

Nr 9 - Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Łubniany, stanowiących jej własność. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno- Finansowej  

 

 

Waldemar Brisch 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządowej  

 

Jarosław Krzyścin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


