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Protokół 

Ad 1) Zapis z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, które odbyło się 27 sierpnia 2021 r. o 

godz. 8:30. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1 ) w posiedzeniu Komisji Organizacyjno – 

Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5, (nieobecni: p. Fila oraz p. Drąg). Lista 

obecności w załączeniu. Zgodnie z powyższym, Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków 

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

Łubniany, p. Piotr Pośpiech– Sekretarz Gminy, p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent, p. Łukasz 

Kochanek - kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - p. Sywila Gadecka – Referat 

Finansowy, Dariusz Kajstura – Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Lista obecności w 

załączeniu.(Zał. Nr 1) 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej – p. Waldemar Brisch, jako prowadzący, 

rozpoczął posiedzenie i wobec braku uwag do przekazanego porządku obrad (Zał. Nr 2), przystąpiono 

do kolejnego punktu. 

Ad 2) Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2021 

(zał. Nr 3), rozpoczęła p. Sylwia Gadecka, informując o zwiększeniach dotyczących lokalnego 

transportu zbiorowego, w rozdziale 60004, w kwocie 428 tys. 477 zł 5 gr. Dopłata dotycząca przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności społecznej, wynosi 301 tys. 186 zł 80 gr. W rozdziale 70005 

dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów wynosi 4 tys. 928 zł – 

dochód został pozyskany z odszkodowania z ubezpieczenia od zdarzeń losowych. W rozdziale 75095, 

w związku za zatrudnieniem spec. ds. gospodarczych, uzyskany został dochód w kwocie 7 tys. 500 zł. 

W rozdziale 75601, dotyczącym podatku dochodowego, następuje zwiększenie dochodów w kwocie 30 

tys. 198 zł 63 gr. – działalność gospodarcza opłacona w formie karty podatkowej. W rozdziale 75616, 

dotyczącym odsetek wykonanych ponad przeciętny plan, zwiększenie dochodów wynosi 5 tys. zł. W 

rozdziale 75114, dotyczącym rozliczeń, wzrost wynosi 48 tys. 471 zł 72 zł – środki z rezerwy celowej 

na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z przeciwdziałaniami 

z tytułu Covid-19 – rozdział 85195 – wzrost wynosi 10tys. zł. W rozdziale 85195, dotyczącym ochrony 

zdrowia, ze względu na zmianę kwalifikacji budżetowej, występuje zwiększenie na kwotę 6 tys. zł. W 

rozdziale 48995 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wynosi 15 tys. 133 zł 90 

gr – w związku z projektem Poprawa Jakości Powietrza w Gminie Łubniany. Występuje również 

zwiększenie w kwocie 29 tys. 882 zł 81 gr, dotyczące podzielonych wydatków bieżących, w kwocie 

607 tys. 213 zł 78 gr, w tym w rozdziale 604 – transport zbiorowy – na kwotę 401 tys. 583 zł – 

komunikacja gminna współfinansowana z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W rozdziale 

616, występuje zwiększenie na drogi publiczne, związane z remontem dróg gminnych, a  w rozdziale 

70004 – gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie obejmuje kwotę 25 tys. zł na zakup opału. Dodatkowo, 

w rozdziale 70005, zwiększenie obejmuje 7 tys. zł na remont świetlicy w Kolanowicach, oraz 
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zwiększenie w rozdziale 70005 wyniosło 5 tys. zł na zakup opału na sezon grzewczy. W rozdziale 

85195, zwiększenie wynosi 10 tys. zł w związku z ochroną przeciw Covid-19. W rozdziale 85295, 

dotyczącym pozostałej działalności społecznej tj. projekt GOPS, zwiększenie obejmuje kwotę 57 tys. 

047 zł 59 gr. W rozdziale 852, w GOPS, również występuje zwiększenie o 100zł, dotyczące odsetek 

przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 995, dotyczącym gospodarki komunalnej, 

występuje zwiększenie wydatków na kwotę 44 tys. 511 zł 47 gr. – dotyczy projektu Poprawy Jakości 

Powietrza w Gminie Łubniany. W rozdziale 80113, występują zmniejszenia na kwotę 118 tys., w 

związku z dowożeniem uczniów do placówki oświatowej GZEAS. Występują zwiększenia majątkowe 

w wysokości 39 tys. 382 zł 81gr. W rozdziale 70005, zwiększenia obejmują kwotę 20 tys., w związku 

z drugim etapem budowy wiaty w ramach funduszu sołeckiego w Biadaczu. W rozdziale 908, 

zwiększenie wynosi 9 tys. 500 zł  i dotyczy usług geodezyjnych w ramach projektu w Stobrawskim 

Parku Krajobrazowym. Przy zagadnieniu kultury fizycznej, zwiększenie na kwotę 9 tys. 822 zł 81 gr, 

zostało spożytkowane na budowę wiaty biesiadnej. Zmniejszenia wynoszą 54 tys. 746 zł 73 gr i dotyczą 

kompleksowej termomodernizacji budynku, której realizacja zostanie przeniesiona na 2022 r. W 

przypadku funduszu sołeckiego, zmniejszenie wynosi 15 tys. 500 zł. W Luboszycach, zmniejszenie 

wydatków na przedsięwzięcie na 4 tys. zł,  dotyczące oświetlenia oraz portu USB na przystanku 

autobusowym przy Ośrodku Zdrowia, zostało przeniesione na wydatki bieżące. W Dąbrówce 

Łubniańskiej, zmniejszenie wydatków wynosi 3 tys. 500 zł, nastąpi przeniesienie z działań 

integracyjnych na rzecz sołectwa, na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz 

obiektach sołeckich. W Kępie, kwota zmniejszenia wynosi 6 tys. na działanie rozrywkowo – kulturalne 

na rzecz integracji. Wystąpi zmniejszenie wydatków o 2 tys. na remonty i bieżące utrzymanie obiektów 

w sołectwie. Dookreślając zwiększenie wydatków na opał, dotyczy ono obiektów, w których znajdują 

się mieszkania komunalne i nie wiąże się ono ze zwiększeniem opłat, które utrzymają się na 

dotychczasowym poziomie. Podana kwota 7 tys. zł nie została zabezpieczona wraz z początkiem roku i 

stanowi wynik przeprowadzonego szacowania.  

Przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch przystąpił do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2021 r. Obecni na 

posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, 

p.Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 3) Następnie, głos zabrał p. Wąsiak, przechodząc do objaśnienia szczegółów projektu uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029 (Zał. Nr 4) 

Projekt uchwały,  przewiduje dodanie przedsięwzięcia związanego z publiczną komunikacją gminną, 

co w przyszłości umożliwi zawarcie umowy. Co więcej, nastąpi uporządkowanie spraw dotyczących: 

poprawy jakości powietrza, remontu dróg publicznych Stobrawskiej wstęgi oraz aktualizacji limitów, 

związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej od 2022 r. Dodatkowo, nastąpi 

zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. 
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Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób 

następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, p.Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 4) Po zakończeniu głosowania, p. Pośpiech przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy (Zał. Nr 5). P. Sekretarz podkreślił swoją odpowiedzialność za uchwałę 

pod względem formalnym. Poinformował, iż w uzasadnieniach obydwu projektów uchwał, umieścił 

wzmianki o szczególnym trybie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, który wiąże się z 

podjęciem uchwały przez organ stanowiący gminy, wyłącznie na wniosek organu wykonawczego tj. 

wójta gminy Łubniany – p. Pawła Wąsiaka. Podkreślił, iż przyczyny wpływające na przedłożenie 

projektów były omawiane na poprzedniej sesji. Przedłożenie projektów uchwał oznacza, iż gmina w 

ocenie p. Wójta jest gotowa do dokonania zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy. 

Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Obecni na 

posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, 

p.Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 5) W punkcie piątym, p. Wąsiak wprowadził kandydaturę p. Joanny Marciniak, na stanowisko 

Skarbnika Gminy(Zał. Nr 6). P. Marciniak jest mieszkanką Ozimka znajdującego się na terenie powiatu 

opolskiego. Posiada odpowiednie wykształcenie, zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, co umożliwia jej pełnienie tej funkcji. Dodatkowo, posiada bogate doświadczenie 

zawodowe na stanowiskach głównego księgowego, zarówno w administracji samorządowej, pracując 

w Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Ozimku, oraz w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. 

Obie placówki stanowią jednostki podległe powiatowi opolskiemu. P. Marciniak nabyła doświadczenie 

w księgowości w sektorze prywatnym, sektorze biznesowym oraz  na stanowisku głównego księgowego 

w sektorze państwowym tj. w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku. Nieustannie podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe, a także posiada wachlarz szkoleń, które specjalizują ją w zakresie finansów i 

rachunkowości. Po przeprowadzeniu rozmów oraz uzgodnień, p. Wąsiak popiera kandydaturę p. 

Marciniak. 

Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania nad powołaniem p. Joanny Marciniak na stanowisko Skarbnika gminy 

Łubniany. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” 

(p. Romanowski, p.Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 6) Informacje na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty 

biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice (Zał. Nr 7), przedstawił p. Pośpiech. Po 

uchwaleniu regulaminu Wiaty biesiadnej, nadzór prawny wojewody zakwestionował w nim zapisy, 
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odwołujące się do  regulacji zawartych w przepisach powszechnie obowiązujących. Do chwili obecnej, 

istniały okoliczności, w których nadzór prawny wojewody zgłaszał zbliżone uwagi. P. Pośpiech 

zauważył, iż uchylając kwestionowane punkty, regulamin stałby się niekompletny. Po przeprowadzonej 

rozmowie z p. Cybulskim, który obejmuje nadzorem gminę Łubniany, najkorzystniejszym z rozwiązań 

jest uchylenie regulaminu i jego ponowne napisanie. W ten sposób, wprowadzanie poprawek oraz zmian 

nie będzie konieczne. Forma nowego regulaminu, zdaniem nadzoru, powinna zostać uproszczona. P. 

Pośpiech, podkreślił iż wciąż obowiązują przepisy związane z utrzymaniem czystości, ochroną 

przeciwpożarową, a także, że zasady te mogą zostać wypisane w oparciu o przepisy ustawowe. 

Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów regulaminowych i powszechnie 

obowiązujących. Zdaniem  nadzoru, w treści regulaminu, powinny znaleźć się: skrócona instrukcja 

postępowania oraz informacje do kogo się zwrócić, a kwestie, które nasuwają się naturalnie tj. 

porządkowe, czy bezpieczeństwem, uregulowane są w przepisach powszechnie obowiązujących. 

Dyskutując, obecni zauważyli, iż podobne zastrzeżenia mogły zostać zgłoszone wobec uprzednio 

uchwalanych regulaminów np. Wiaty biesiadnej w Brynicy. P. Pośpiech zauważył, że pięciokrotnie 

przygotowywał uchwały korygujące regulaminy, więc nie jest to pierwszy taki incydent. Dodał, iż 

regulamin to kompilacja, w która uświadamia człowieka, bez względu na to, czy przepisy znajdują się 

w ustawach, czy uchwałach. Obywatel nie jest zobligowany do znajomości regulacji prawnych na 

pamiętać, więc regulamin może mu o nich przypominać tj. unikanie korzystanie z ognia, zakaz 

spożywania alkoholu.  Zamieszczenie takich informacji w regulaminie, świadczy o tym, że został on 

stworzony przez osobę świadomą zagrożeń. Zebrani nadzorujący porządek w wiacie, zauważyli iż 

występuje konieczność systematycznego uprzątania odpadów, a kuchnia letnia została częściowo 

porysowana przy pomocy węgla. W związku z tym, rada sołecka zamierza postarać się o zamontowanie 

monitoringu w celu ochrony. Świadomość występowania monitoringu oddziałuje na zachowanie osób 

korzystających z publicznych obiektów.  

Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w prawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty 

biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice. Obecni na posiedzeniu członkowie 

Komisji zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, p. Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 7) W punkcie siódmym, p. Wąsiak przybliżył projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek 

ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego (Zał. Nr 8) Projekt podkreśla konieczność 

zwiększenia częstotliwości pielęgnacji użytku ekologicznego  tj. koszenia powierzchni trawiastych dwa 

razy do roku. W uchwale z 2022r., zgodnie z zapisem pielęgnacja następuje jednokrotnie. Osoby 

przeprowadzające inwentaryzację przyrodniczą, w ramach Projektu Stobrawska Wstęga apelują, aby 

teren użytku był częściej pielęgnowany.  
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Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/02 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk 

Storczyka krwistego i szerokolistnego. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w 

sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, p. Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Łubniany a 

Województwem Opolskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łubniany wykonania projektu 

budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – 

Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej” (Zał. Nr 9) omówił p. Kochanek. W związku 

z podjęciem decyzji o budowie ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Brynicę z miejscowością Kup, 

wzdłuż drogi wojewódzkiej o numerze 46, podjęto decyzję o zawarciu porozumienia między Gminą 

Łubniany a Województwem Opolskim. Porozumienie będzie podstawą do przystąpienia do procedury 

wyłonienia wykonawcy, który zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej. Gmina Dobrzeń 

Wielki nie podejmuje zbliżonej uchwały, jednak pozostaje zainteresowana i podchodzi do procedury w 

odmienny sposób.    

Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Łubniany a 

Województwem Opolskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łubnaiany wykonania 

projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. 

Kup – Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej”. Obecni na posiedzeniu członkowie 

Komisji zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, p. Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 9) Następnie głos zabrał p. Pośpiech, w celu przybliżenia projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Zbigniewa Romanowskiego oraz 

Jarosława Krzyścina wraz z odpowiedzią na skargę.(Zał. Nr 10). Autorzy skargi są członkami komisji, 

więc obecni na posiedzeniu posiadają wiedzę w zakresie jej treści. Uchwała, po przekazaniu skargi do 

WSA jest obligatoryjną czynnością formalną, ponieważ dotyczy kolegialnego organu tj. Rady Gminy 

Łubiany. P. Przewodniczący nie może wypowiedzieć się jednoosobowo w jego imieniu. Po złożeniu 

skargi zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, Rada jako organ kolegialny ma 30 dni na zajęcia stanowiska. Po zajęciu stanowiska, 

skarga wraz z uchwałą w sprawie jej przekazania oraz stanowiskiem organu kolegialnego zostaje 

przekazana do sądu. Forma uchwały wynika z fakty, iż mowa o organie kolegialnym, który podejmuje 

decyzje w formie uchwał. Projekt oraz uzasadnienie zostało przygotowane przez. P. Pośpiecha a 

stanowisko organu, które jest załącznikiem do uchwały, jest wynikiem ustaleń rady w drodze 

głosowania. Treść odpowiedzi na skargę załączono do projektu – jej ostateczny kształt zostanie przyjęty 

w drodze uchwały, w brzmieniu przedłożonym, albo zmienionym. Odwołanie od decyzji 
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administracyjnej organu do SKO, następuje za jego pośrednictwem. Organ ma prawo zająć stanowisko 

w sprawie, lecz ma obowiązek przekazania sprawy do organu II stopnia. Podobnie wygląda złożenie 

skargi do sądu administracyjnego, za pośrednictwem rady, która ma prawo zająć swoje stanowisko i ma 

obowiązek przekazania sprawy sądu, przy zachowaniu ustawowego terminu. Jeśli rada nie wypowie się 

w ciągu 30 dni, strony mogą wnieść skargę bezpośrednio do sądu zaznaczając, iż organ nie skorzystał z 

możliwości wypowiedzenia się. Pośród zebranych wątpliwości wzbudziło nieprzegłosowane 

stanowisko, które różni się pomiędzy radnymi. P. Pośpiech wyjaśnił, iż radni mogą przedkładać wnioski 

o zmianę zapisów stanowiska, a nawet wnosić o zmianę uchwały. Każdy organ podejmujący decyzję o 

powstaniu uchwały, może dokonać zmiany zadnia na skutek własnej inicjatywy, bądź jej zaskarżenia. 

Omawiane postępowanie jest kontradyktoryjne, więc w naturalny sposób wystąpi brak zgody na 

odpowiedź na skargę.  

Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. 

Brisch przystąpił do głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Zbigniewa Romanowskiego oraz Jarosława Krzyścina wraz z 

odpowiedzią na skargę. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób następujący: 

3 głosy „za” (p. Romanowski oraz p. Brisch) przy 1 „wstrzymującym” (p. Krzyścin). 

Ad 10) Ostatni punkt, dotyczący powstałego w ostatnich dniach projektu uchwały, opisał p. Dariusz 

Kajsutra. Firma Strach I Synowie Sp. Z O.O. wystosowała pismo dotyczące możliwości odbioru 

odpadów komunalnych od Gminy oraz przedsiębiorców. Analiza pisma spowodowała, że sprawdzono 

prognozowane stawki towarzyszące systemowi odbierania odpadów na terenie gminy. Obecnie, gmina 

nie ma możliwości regulowania górnych stawek za odbiór odpadów od przedsiębiorców i jednostek, 

które nie są objęte systemem. Dokonano kalkulacji w oparciu o aktualne stawki występujących na rynku 

3 firm a ich wyniki zamieszczono w uchwale. Uchwałę należałoby przyjąć bez zbędnej zwłoki, gdyż na 

dzień dzisiejszy nie ma mowy o kształtowaniu górnych stawek, za wywóz odpadów komunalnych oraz 

odpadów ciekłych, ustalanych przez wykonawców. Przyjmując uchwałę, przedsiębiorcy zostaną 

zabezpieczeni przed uiszczaniem zbyt wysokich opłat. Zauważono, iż proponowana stawka wynosi 38zł 

za odprowadzanie odpadów ciekłych, co wydaje się nie chronić mieszkańców. Jednakże przy stanie 

konkurencji na rynku, wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o istniejące od stycznia stawki. 

Jedyne wyjście to działanie w oparciu o stawki zaproponowane przez 3 konkurencyjne firmy. Podobne 

stawki występują w ościennych gminach tj. Gminie Turawa. Ustalając stawkę, znacznie poniżej 

proponowanej niż rynkowa, wystąpi problem z zawarciem umowy z wykonawcą. Jeśli ktoś zawarł 

umowę wraz z 1 stycznia 2021 r. korzysta z ochrony praw nabytych i sztuczne zaniżenie stawek może 

doprowadzić do uzasadnionego zaskarżenia uchwały. Stwierdzono, iż gmina ma obowiązek ustalenia 

maksymalnej możliwej stawki, aby nie dopuścić do nazbyt swobodnego kształtowania wygórowanych 

kwot. Pięć lat temu, stawka kształtowała się w granicach 28 – 30 zł. Należy brać uwagę, iż od tego 

momentu wzrosła stawka minimalna, cena paliwa oraz opłaty środowiskowe. Obecni podkreślili, że nie 
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należy zapominać, iż wysoki koszt odprowadzania ścieków, prowadzi do nieuczciwych praktyk, które 

były odnotowywane na terenie gminy. Na zakończenie, poinformowano, iż gmina przygotowuje się do 

zapowiadanych zbiorów folii porolniczych. 

Wobec braku pytań, przewodniczący posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. Brisch 

przystąpił do głosowania w sprawie określenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji zagłosowali w sposób 

następujący: 3 głosy „za” (p. Romanowski, p. Krzyścin, p. Brisch).  

Ad 11) Wobec wyczerpania porządku obrad, braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący 

Komisji Organizacyjno – Finansowej – p. Waldemar Brisch, zakończył posiedzenie komisji stałych o 

godz. 9:48. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2021 

Nr 4 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 

2021 – 2029 

Nr 5 - projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Nr 6 – projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Nr 7 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią 

letnią w miejscowości Kolanowice 

Nr 8 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 

kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i 

szerokolistnego 

Nr 9 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Łubniany a 

Województwem Opolskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łubniany wykonania projektu 

budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – 

Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej” 

Nr 10 - projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

skargi Zbigniewa Romanowskiego oraz Jarosława Krzyścina wraz z odpowiedzią na skargę. 



8 
 

 

 

 

Protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

Waldemar Brisch 

 

 

 

 

 


