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Protokół 

Ad 1) Zapis z połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej, Oświatowej oraz 

Samorządowej, które odbyło się 24 września 2021 r. o godz. 8:00. Zgodnie z listami obecności, w 

posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 

(nieobecny p. Romanowski oraz p. Drąg), w Komisji Oświatowej 3 członków na statutowy skład 5 

(nieobecny p. Dreier oraz p. Pyka), oraz w Komisji Samorządowej 3 członków na statutowy skład 5 

(nieobecny p. Dreier oraz p. Blach). Lista obecności w załączeniu. Zgodnie z powyższym, wszystkie 

Komisje uzyskały quorum do podejmowania wniosków i decyzji. 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 Łubniany, p. Sylwia Heisig – Brzana – 

Kierownik Referatu Promocji i Turystyki, p. Lidia Czurlok – Inspektor ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent. Jako reprezentantka Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury, w posiedzeniu uczestniczyła p. Ewelina Staś. Lista Obecności w załączeniu.(Zał. Nr 

1) 

Przewodniczący Komisji Samorządowej – p. Jarosław Krzyścin, jako prowadzący, otworzył 

posiedzenie, odczytał porządek obrad (Zał. Nr 2), a następnie przystąpił do głosowania nad porządkiem 

spotkania. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej zagłosowali w 

sposób następujący: 3 głosy „za” (p. Ewald Fila, p. Krzyścin, p. Brisch), w Komisji Samorządowej 3 

głosy „za” (p. Patelska, p. Krzyścin, p. Waleska), w Komisji Oświatowej 3 głosy „za” (p. Roguła, p. 

Patelska, p. Waleska). 

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

2021 r.(Zał. Nr 3) zabrała p. Skarbnik – Joanna Marciniak. Rozpoczęła wypowiedź od przedstawienia 

zmian w wydatkach budżetowych W rozdziale 70005, na wniosek Sołtysa sołectwa Luboszyce,  

nastąpiło zwiększenie środków na gospodarkę gruntami oraz nieruchomościami. Dodatkowo, fundusze 

przeznaczone na integrację mieszkańców, zostały przesunięte na zagospodarowanie terenów zielonych, 

przez wzgląd na Covid-19. Druga zmiana, dotyczy zmniejszenia wydatków z rozdziału 75011, 

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz po stronie dochodów. 

Co więcej, nastąpi zmniejszenie dotacji celowej opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na 

realizację spraw obywatelskich. W rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli, obserwujemy zwiększenie 

finansowania o 15 tys. zł w wyniku analizy wykonywanych wydatków. Dodatkowo, spodziewamy się 

not obciążeniowych za III kwartał, ze względu na dzieci uczęszczające do placówek w Opolu oraz 

gminie Dobrzeń Wielki. W ochronie zdrowia, w rozdziale 85154, nastąpi zwiększenie środków na 

realizację działań statutowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota zwiększenia wynosi 11 tys. 

810 zł 26 gr. Są to środki z Urzędów Skarbowych, które mogą zostać spożytkowane wyłącznie na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz integrację uzależnionych od alkoholu i narkotyków z 
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mieszkańcami gminy. W rozdziale 9095 dotyczącym gospodarki komunalnej, nastąpi zmniejszanie 

wydatkowania w wysokości 1274 zł. Oszczędność powstała po podpisaniu umowy dotyczącej montażu 

fotopułapek. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 tys. 674 zł, jednak podpisanie umowy z 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska zagwarantowało 90% dotację. Zgodnie z 

szacowanym kosztem faktycznego wykonania, dotacja wyniesie 11 tys. 400 zł. Przy rozdziale 92120, 

dotyczącym kultury, ochrony dziedzictwa i zabytków, p. Marciniak poinformowała o wniosku 

przedłożonym przez proboszcza Jełowej, o dodatkowe współfinansowanie całkowitego odnowienia 

szkieletu i kopuły kościoła w Kobylnie, która uległa zdewastowaniu przez gryzonie. Gmina może 

zaoferować dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji, a przy przedłożonym przez proboszcza 

kosztorysie, dofinansowanie wyniesie ok. 49% - 20 tys. zł. W rozdziale 92125 wystąpi zmniejszenie o 

7,5 tys. związane z realizacją działań statutowych starostwa Luboszyce oraz omówione przeniesienie 

funduszy na pielęgnację terenów zielonych. Zmniejszone zostaną środki (Zał.2 – tabela) w wydatkach 

budżetowych majątkowych dot. dofinansowania usuwania pokryć azbestowych. Efektem płynącym z 

korzystnej oferty oraz mniejszą liczbą zainteresowanych niż zakładano, wydatki zostaną pomniejszone 

o 4 tys. 776 zł 60 gr. Brak gwarancji, co do realizacji założeń przez zainteresowanych figurujących na 

liście. Zmiany w dochodach budżetowych bieżących (Zał.3) – rozdział 75011, dotyczą dotacji celowej 

na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Kolejno, rozdział 75619 dotyczy funduszy 

pochodzących z opłat podatkowych z Urzędu Skarbowego na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Rozdział 90095, dotyczy środków pochodzących od innych jednostek, na realizację zadań w ramach 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania dot. montażu 

fotopułapek. Zwiększamy dochody majątkowe (Zał. 4) – rozdział 70005, paragraf 0770 (wpłaty z 

nieodpłatnego nabycia praw własności i praw użytkowania wieczystego) Odnotowano nadwyżkę wpłat 

ponad plan, z tytułu nabycia nieruchomości, sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości innych niż 

działki rolne oraz lokali, w kwocie 17 tys. 549 zł 40 gr. Po stronie dochodów budżetowych (Zał. 5), 

zmniejszono dwie dotacje – wspomniane 3 tys. zł oraz 20 tys. zł na remont kopuły kościoła w Kobylnie. 

Przewodniczący Komisji Samorządowej – p. Jarosław Krzyścin, przystąpił do głosowania nad projektu 

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

członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. 

Ewald Fila, p. Krzyścin, p. Brisch), w Komisji Samorządowej 3 głosy „za” (p. Patelska, p. Krzyścin, p. 

Waleska), w Komisji Oświatowej 3 głosy „za” (p. Roguła, p. Patelska, p. Waleska). 

Ad 3) Po głosowaniu, p. Marciniak przystąpiła do jomówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolno i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.(Zał. Nr 4) Zgodnie z informacją udzieloną przez p. Skarbnik, 

wpłynęły dwa wnioski dotyczące rezygnacji z funkcji inkasa: od p. Krzysztof Deinerta, Sołtysa sołectwa 

Luboszyce, a także od p. Damian Mencela, Sołtysa sołectwa Grabie. Niniejszym wykreślamy obu 
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wnioskodawców z funkcji inkasa – zapisu w paragrafie pierwszym oraz wykreślone zostaną punkty 4 i 

8. 

Przewodniczący Komisji Samorządowej – p. Jarosław Krzyścin, przystąpił do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 

2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 

drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Obecni na posiedzeniu 

członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej zagłosowali w sposób następujący: 3 głosy „za” (p. 

Ewald Fila, p. Krzyścin, p. Brisch), w Komisji Samorządowej 3 głosy „za” (p. Patelska, p. Krzyścin, p. 

Waleska), w Komisji Oświatowej 3 głosy „za” (p. Roguła, p. Patelska, p. Waleska). 

Ad 4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 

2030”(Zał. Nr 5), zaprezentował p. Pośpiech. Poinformował, iż poprzedni dokument strategiczny 

przestał obowiązywać w 2020 r., a proces inicjujący utworzenie nowej Strategii na kolejne 10 lat, 

rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Zespół złożony z pracowników jednostki samorządu 

terytorialnego do opracowania strategii, został powołany przez p. Wąsiaka, a także pozyskano operatora 

zewnętrznego, który wspierał merytorycznie w realizacji dokumentu tj. pracownika naukowego. Przy 

projektowaniu Strategii, uwagę poświęcono min. badaniom ankietowym, w których udział wzięło 400 

mieszkańców gminy Łubniany oraz bazie dokumentów własnych gminy. Zgodnie z przewidywaniami 

zawartymi w uchwale, proces przygotowywania, opiniowania i uchwalania Strategii ma szansę 

zakończyć się wraz z końcem września. Strategia, jako dokument, stanowi zbiór celów, czyli 

najważniejsze kierunki rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym 

gminy, które będą realizowane w ciągu najbliższych 10 lat. Istotne jest sformułowanie pól 

strategicznych oraz operacyjnych, aby w przyszłości zdarzenia gospodarcze, społeczne oraz 

przestrzenne gminy, znajdowały swoje odzwierciedlenie w uchwalanej strategii. Co więcej, dokument 

strategiczny jest istotnym elementem przy ubieganiu się o środki unijne. Do celów horyzontalnych 

strategii należą: zrównoważony rozwój oraz wyższa jakość życia mieszkańców gminy Łubniany. W 

Strategii, wyróżnione zostały 4 następujące pola strategiczne: kapitał ludzki, czyli mieszkańcy, 

przestrzeń gminy wraz z infrastrukturą, przedsiębiorczość i kooperacja, a także środowisko naturalne, 

jego potencjał i ochrona (str. 6 dokumentu). Materiały do opracowania strategii, zostały pozyskane z 

dokumentów własnych gminy, badań ankietowych oraz danych lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego. Misja, która realizowana będzie przed nadchodzącą dekadę, to zapewnienie komfortu 

mieszkańcom gminy. Wizja, nawiązuje do hasła „Naturalnie Łubniany” i ma na celu stworzenie 

przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, stwarzającej warunki do zrównoważonego rozwoju, budzącej 

oddolne inicjatywy oraz sprzyjającej wypoczynkowi. Od 2017 – 2018 r., po zmianie przepisów i 

wprowadzeniu przepisów do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, zbieżność pól strategicznych omawianego dokumentu z innymi dokumentami 

tego typu w kraju, regionie, powiecie i Unii Europejskiej, wpływa korzystnie na ubieganie się o fundusze 
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unijne. W warunkach ubiegania się o środki unijne, strategia stała się elementem obligatoryjnym i musi 

wykazywać zgodność ze strategicznymi kierunkami rozwoju występującymi w Polsce. Okres 

programowania trwa od 2021 r. do 2027 r. i w tym przedziale należy znajdować się w zakresie 

zgodności. Dokumenty, na które należy zwrócić uwagę to: Projekt Umowy Partnerstwa do realizacji 

Polityki Spójności na 2021-2027 w Polsce; Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r.; 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. – z perspektywą do 2030 r.; Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2030 r.; Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2030 r., znajdująca się 

obecnie w formie projektu, nieuchwalonego przez Sejmik Województwa Opolskiego. Zarząd 

Województwa Opolskiego potwierdził zgodność zapisów Strategii z jego dokumentem. Elementem 

obligatoryjnym strategii, jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, zgodnie z ustawą z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jednak, gmina Łubniany nie przewiduje w ciągu 

najbliższej dekady zmian, które całkowicie przeorganizowałyby utarte schematy. W kwestii struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, każda z miejscowości należących do gminy, została oznaczona zgodnie z 

legendą, co umożliwi szybką identyfikację zagęszczenia działań na określonych terenach. Poszczególne 

rodzaje aktywności obejmują: mieszkalnictwo jednorodzinne, rolnictwo, aktywności gospodarcze, 

usługi administracyjne, produkcję, składy, magazyny, usługi kulturę i oświatę, turystykę wodną, 

turystykę, sport i rekreację. Do obszarów funkcjonalnych należą: obszary zalesione, obszary 

intensywnych procesów urbanistycznych, okolice rzeki Mała Panew, stanowiące obszary rozwoju 

turystyki wodnej i rekreacji, a także obszary mieszkalno-rolnicze. Na terenie gminy zidentyfikowano 

trzy główne obszary, na których zachodzą intensywne procesy urbanizacji, obszar strategicznej 

interwencji tj. Dolina Małej Panwi oraz obszar złożony z miejscowości zagrożonych trwałą 

marginalizacją tj. Kobylno oraz Grabie, gdzie zagrożenia dostrzegane są w perspektywie 10 lat (str. 29). 

Lekarstwem dla podanych miejscowości jest, rozwój rolnictwa, sąsiedztwo drogi krajowej, a także 

lokalny potencjał kulturowy. Do zidentyfikowanych zagrożeń i konfliktów przestrzennych należą: 

starzejące się społeczeństwo, odpływ mieszkańców, niska aktywność społeczna, peryferyjne położenie, 

ograniczony dostęp do usług podstawowych oraz bariera komunikacyjna. Katalog planowanych działań 

przewiduje wzmocnienie funkcji społecznej i gospodarczej, zwiększenie operacyjności przez rozwój 

infrastruktury technicznej, wzmocnienie powiązań przestrzennych obszaru zagrożonego marginalizacją 

z obszarami sąsiednimi. W dokumencie strategii, przewiduje się konieczność jego bieżącej aktualizacji, 

ponieważ nie jest to dokument bez wyznaczonej daty końca obowiązywania. Na podstawie wskazanych 

(str. 31) narzędzi, dokument powinien być badany i aktualizowany w okresach dwuletnich, aby strategia 

pozostawała aktywna i użyteczna przez cały okres dekady. Dodatkowo, obligatoryjnym elementem, w 

myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest kwestia finansowania założonych 

kierunków rozwoju, do których należą: środki pochodzące z budżetów jednostki samorządu 

terytorialnego – w tym regionalne, powiatowe oraz środki własne gminy; środki pochodzące z budżetu 

państwa min. środki z funduszy celowych, w tym min. NFOŚ; fundusze europejskie np. Fundusz 

Norweski, Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego; środki pozyskane z sektora prywatnego 
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oraz zewnętrzne źródła finansowania. Szczególną uwagę należy poświęcić zgromadzonym wynikom 

badań ankietowych, które zostały przedstawione w ujęciu procentowym dla poszczególnych pól 

strategicznych. Co istotne, nie wszystkie obszary aktualnych działań, podejmowanych na obszarze 

gminy tj. związanych z przedsiębiorstwami oraz produkcją rolną, zostały szczegółowo ujęte w strategii. 

Wzmianki na ich temat to tylko fragment, całego spektrum działań, które mogą zostać zrealizowane w 

przyszłości. P. Pośpiech poinformował, iż proces opiniowania ma złożony charakter. Jedną z 

najważniejszych opinii, jest opinia Zarządu Województwa dotycząca zgodności dokumentu z zapisami 

Strategii Wojewódzkiej, która w przypadku omawianej Strategii Rozwoju Gminy ma charakter 

pozytywny. Również opinia RZGW – Wody Polskie, ma charakter obligatoryjny. Dla gminy Łubniany, 

uprawniony organ, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wniósł opinię 

pozytywną. Poczyniono także uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Członkom posiedzenia zapewniono możliwość wglądu do wspomnianych dokumentów, co umożliwiło 

p. Wójtowi wydanie obwieszczenia o odstąpieniu od opracowywania strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Podczas dyskusji i wymiany uwag do punktu 4, zgłoszono konieczność wprowadzenia 

korekt na str. 22 (powtórzenie) oraz na str. 42 (zapis dotyczący liczebności osób bezrobotnych). Kolejno, 

nawiązano do zapisu znajdującego się na str. 30 w brzmieniu: „sprzeciw interesów i potrzeb pomiędzy 

rozwijającym się terenem mieszkalnym a istniejącym rolnictwem i działalnością związaną z hodowlą 

zwierząt (…)”. Wypowiedziana została obawa, iż w przypadku uznania potrzeb mieszkaniowych za 

priorytetowe, rolnicy mogą napotkać trudności z pozyskiwaniem funduszy na rozwój oraz modernizację 

prowadzonych gospodarstw. Miejscowości Kępa, Luboszyce oraz Kolanowice, gdzie hodowla trzody 

chlewnej oraz drobiu jest najbardziej rozwinięta, są jednocześnie terenami, na których osiedlają się 

mieszkańcy. Zauważono, że w strategii warto byłoby dodatkowo ująć zapisy, dotyczące 

minimalizowania odoru, wydobywającego się z zakładów produkcji rolnej. Mieszkańcy gminy 

regularnie zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach, co przyczynia się do zmniejszonego 

zainteresowania osiedlaniem się na terenach znajdujących się w pobliżu przedsiębiorstw zajmujących 

się produkcją rolną. Głos zabrał p. Pośpiech, przypominając, iż gmina Łubniany jest gminą rolniczą, 

należy zapewnić komfortowe współistnienie obu sferom. Działanie na korzyść obu grup przynależy do 

celów strategii, więc nie ma mowy o eliminacji żadnej ze stron. Zapewnił, iż rolnicy nie spotkają się z 

utrudnieniami przy pozyskiwaniu funduszy, a w przypadku napotkanej przeszkody, gmina zaoferuje 

wsparcie. Identyfikacja problemów i dobór adekwatnych rozwiązań to cel Strategii. Chociaż dokument 

powstał w obecności przedstawiciela naukowego, nie ma wyłącznie naukowego charakteru i do jego 

istotnych cech należy możliwość wykorzystania zawartych w nim narzędzi i mechanizmów w praktyce. 

Dodatkowo, udział operatora zewnętrznego zapewnił zapewnia zgodność dokumentu z obowiązującymi 

standardami. Przechodząc do zakończenia debaty nad 4 punktem posiedzenia, przeanalizowano kilka 

tabel, zamieszczonych w treści Strategii. 
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Przewodniczący Komisji Samorządowej – p. Jarosław Krzyścin, przystąpił do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030”. 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Organizacyjno – Finansowej zagłosowali w sposób 

następujący: 3 głosy „za” (p. Ewald Fila, p. Krzyścin, p. Brisch), w Komisji Samorządowej 3 głosy „za” 

(p. Patelska, p. Krzyścin, p. Waleska), w Komisji Oświatowej 3 głosy „za” (p. Roguła, p. Patelska, p. 

Waleska). 

Ad 5) Omówienie funkcjonowania Funduszu Sołeckiego pod względem struktury wydatków 

poszczególnych sołectw i ich  potrzeb, rozpoczęto od podania do wiadomości, iż Fundusz Sołecki, w 

gminie Łubniany funkcjonuje od 2020r. W 2020 r. fundusz sołecki wyniósł 309 tys. 378 zł 61 gr., z 

czego spożytkowano 309 tys. 102 zł 60 gr. Blisko sto procent normy wykonały Sołectwa: Biadacz, 

Masów, Kępa oraz Grabie. Z 45 zaplanowanych zadań, wykonano 41. Brak realizacji pozostałych zadań 

wynikał z bariery spowodowanej Covid-19. Najznaczniejszą sumę – 201 tys. 995 zł przeznaczono na 

zadania inwestycyjne: budowę wiaty w Łubnianach, budowę wiaty w Kolanowicach i remonty 

generalne zmieniające infrastrukturę tj. budowę chodnika w Luboszycach oraz ogrodzenie placu zabaw 

w miejscowości Grabie. Część funduszy, w wysokości 44 tys. 450 zł 69 gr. przeznaczono na zakup 

środków trwałych: monitoring w Brynicy, meble do remizy strażackiej, blaszany magazyn w Dąbrówce 

Łubniańskiej, blaszany magazyn w Jełowej, scenę plenerową w Jełowej oraz stroje dożynkowe. 

Kolejno, zadbano o bieżące utrzymanie zieleni i obiektów sołeckich: skwerów, terenów zielonych i 

świetlic wiejskich. Na działania kulturalno – integracyjne  tj. festyny, dożynki oraz wydarzenia 

kulturalne, przeznaczono 29 tys. 671 zł 65 gr. Za bliską stu procent realizację funduszu sołeckiego, 

gmina otrzymała dotację celową  w wysokości 78 tys. 354 zł 53 gr., którą należy wykorzystać 

maksymalnie do końca trwającego roku. Przewiduje się, iż dotacja zostanie wykorzystana na potrzeby 

sołectw: na wniosek Sołtysów i Rad Sołeckich 14 tys. zł zostanie przeznaczone na wiatę w Biadaczu, 7 

tys. zł na budowę wiaty w Łubnianach, 7 tys. zł na remont świetlicy w Kolanowicach oraz 4 tys. zł na 

wymianę wiat przystankowych w Kępie. Pozostałe 46 tys. zł zostanie w całości przekazane na bieżące 

zapotrzebowanie sołectw tj. remonty nawierzchni. W bieżącym roku, kwota Funduszu Sołeckiego to 

358 tys. 273 zł 85 gr. Obecnie, szacuje się iż spożytkowano ok. 43-44% całości, czyli 156 tys. 252 zł 23 

gr. Dotychczas zrealizowano i rozliczono 8 z 41 zaplanowanych zadań. Obecnie, do końca zbliżają się 

kolejne inwestycje min. budowa wiaty w Łubnianach, zadaszenie drzwi świetlicy w Kobylnie, wymiana 

przystanku autobusowego w Kępie oraz drugi etap budowy wiaty w Biadaczu. Szacuje się, iż do końca 

października wykorzystane zostanie ok. 100 tys. zł. Sołtysi są na bieżąco informowani o wysokości 

kwot, które pozostały do zainwestowania. Zgromadzeni zaniepokoili się wspomnianymi 43-44%, 

jednak procent zmieni się do końca października w związku z finalizującymi się inwestycjami oraz 

rozliczeniami. Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2022 r. wynosi 341 tys. 589 zł 71 gr. za ponad 42 

zadania, w tym: wykonanie herbu sołectwa Biadacz, zakończenie budowy wiaty biesiadnej w Masowie 

oraz Kobylnie, zakup oświetlenia świątecznego w Jełowej, zakup traktorka do koszenia trawy w 



7 
 

Kolanowicach, zagospodarowanie terenu leżącego między OSP a PSP w Łubnianach, bieżący remont 

dróg w miejscowości Grabie oraz Kępie, prace remontowe w Brynicy, a także postawienie altany w 

Dąbrówce Łubniańskiej. Znaczna część sumy zostanie przeznaczona na wydarzenia intergracyjno – 

kulturalne. 

Ad 6) Jako wolny wniosek przywołano zagadnienie remontu kopuły kościoła w Kobylnie, które zostało 

szczegółowo omówione przez p. Marciniak (Ad. 2). 

Ad 7) W obliczu wyczerpania porządku obrad, braku dalszych pytań oraz wniosków, przewodniczący 

Komisji Samorządowej, p. Jarosław Krzyścin zakończył posiedzenie komisji stałych o godz. 9:43. 

 

Załaczniki: 

Nr 1 – lista obecności 

N 2 – porządek obrad 

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

Nr 4 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 

2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolno i podatku leśnego w 

drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Nr 5 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030” 

Protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Samorządowej 

 

Jarosław Krzyścin 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej 

 

Waldemar Brisch 
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Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Jacek Roguła 


