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Protokół 

 

z połączonego posiedzenia Komisji Oświatowej oraz Komisji Samorządowej, odbytego  dnia 14 lipca 

2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 13.30 otworzył Przewodniczący 

Komisji Oświatowej, p. N. Dreier. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji 

Oświatowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (Nieobecne były: p. E. Kozik – 

Mikołaszek oraz p. A. Patelska), zaś w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 4 członków 

na statutowy skład 5 (Nieobecna była p. B. Drąg). Wszystkie Komisje uzyskały quorum do 

podejmowania opinii i wniosków. Następnie p. N. Dreier przedstawił porządek obrad, w którym 

zaproponował usunięcie tematu w brzmieniu „Porozumienie w sprawie ustalenia zasad wykorzystania 

sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz wspólnego działania na rzecz realizacji Programu 

Solidarni wobec zagrożeń”. W miejsce tego punktu zaproponował ujęcie tematu w brzmieniu: 

„Nadanie statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Łubnianach”. 

Zmieniony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez wszystkie obradujące komisje                     

(Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt 

Gminy Łubniany, p. K. Urbanek – Zastępca Wójta, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – 

Sekretarz Gminy, p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.  

Ad 1) W tym punkcie p. B. Bort poinformowała zebranych, iż nadanie nowego statutu dokonuje             

się z uwagi na dostosowanie funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach do nowych przepisów (Zał. Nr 3). Wobec braku pytań przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego Komisja Oświatowa 3 głosami „za” oraz Komisja Samorządowa także 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym 

ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej                           

i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany” (Zał. Nr 4) zreferowała także p. B. Bort – 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach, informując 

zebranych, iż zgodnie z art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 

podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw, gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczególności 

administracyjną, finansową i organizacyjną m. in. jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym                

do sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy, inna jednostka 

organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka 

organizacyjna związku powiatowo -  gminnego. Rolę takiej jednostki w gminie Łubniany pełni 
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Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach, który został powołany 

Uchwałą Nr XI/50/95. Od 1 stycznia 1996 r. organ ten prowadzi obsługę finansową, administracyjno – 

gospodarczą oraz kadrową szkół i przedszkoli. W związku ze zmianami ustawy o samorządzie 

gminnym należy dostosować funkcjonowanie GZEAS w Łubnianach do nowych przepisów.                      

P. B. Bort dodała, że w kompetencje do określenia jednostek obsługujących i jednostek 

obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi została wyposażona Rada Gminy. Następnie p. B. Bort 

przedstawiła zebranym jednostki, które zgodnie z projektem uchwały mają być jednostkami 

obsługiwanymi przez GZEAS oraz zakres zadań finansowo – księgowych jednostki obsługującej 

wobec jednostek obsługiwanych. Ponadto dodała, że obsługę kasową jednostki obsługującej                          

i jednostek obsługiwanych będzie prowadzić także GZEAS. Wobec braku pytań przystąpiono                     

do głosowania, w wyniku którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” oraz Komisja 

Samorządowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją.                

W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Zmiany uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania 

i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych” (Zał. Nr 5) zreferował                         

p. K. Urbanek – Zastępca Wójta informując zebranych, iż przytoczone wyżej porozumienie zostało 

zawarte w celu realizacji założeń przyjętych w Memorandum Finansowym w sprawie przyznania 

środków z Funduszu Spójności/ISPA na realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. „Poprawa 

jakości wody w Opolu”. Porozumienie to zostało podpisane przez 7 gmin tj. Chrząstowice, Dąbrowa, 

Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski. P. K. Urbanek dodał, iż gmina Opole 

wykonująca zadanie publiczne objęte danym Porozumieniem przejęła prawa i obowiązki pozostałych 

gmin, a gminy te zobowiązane są do udziału w kosztach realizacji powierzonego Gminie Opole 

zadania. Przedłożony projekt aneksu do danego Porozumienia aktualizuje zapisy dotyczące terminów 

zakończenia poszczególnych zadań powierzonych Gminie Opole na podstawie Porozumienia 

międzygminnego, w związku z przekazaniem Gminom obiektów i urządzeń powstałych w ramach 

Projektu. Ponadto dopowiedział, iż zmiany w danym aneksie nastąpią w § 2. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

oraz Komisja Samorządowa także jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną 

propozycją. W związku z powyższym ww. Komisje wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 4) W tym punkcie p. J. Nalepka poinformowała zebranych o terminie Dożynek Wojewódzkich, 

które w bieżącym roku odbędą się w Ujeździe, tym samym zwróciła się z prośbą o rozważenie przez 

obecnych sołtysów ewentualnego uczestnictwa w przedmiotowym święcie wraz z delegacją z danej 

miejscowości. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad p. N. Dreier o godzinie 13.45 zakończył obrady Komisji. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały robocze dotyczące „Nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – 

Administracyjnemu Szkół w Łubnianach”, 

Nr 4 – Materiały robocze dotyczące „Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany”, 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący        Przewodniczący 

Komisji Oświatowej       Komisji Samorządowej 

 

Dreier Norbert        Kalina Waldemar 

 


