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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 20 marca 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. Obrady o godzinie 15.00 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. N. 

Dreier. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków na 

statutowy skład 5 (nieobecna była p. A. Patelska). Komisja uzyskała quorum do podejmowania 

wniosków i opinii. Następnie p. N. Dreier przytoczył kolejność porządku obrad, który poddano 

pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 4 głosami „za” został przyjęty (Zał. Nr 2). 

Z ramienia Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy 

Łubniany, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy, p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – 

Inspektor ds. organizacyjnych. Spośród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: p. W. 

Palt – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, p. H. Plotnik – Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach, p. E. Syrytczyk – Dyrektor Publicznego 

Gimnazjum w Biadaczu, p. J. Tront – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy oraz 

p. A. Baziuk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej. Na posiedzenie przybyli 

także: p. J. Krzyścin radny z Brynicy oraz rodzice uczniów PSP Luboszyce: p. I. Langner – 

Majiczek, p. I. Wystrach, p. B. Wróbel oraz p. A. Geisler. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego” (Zał. Nr 3) zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach, informując zebranych, iż w dniu 30 

stycznia br. Rada Gminy Łubniany podjęła Uchwałę Nr XXV/169/17 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pismem 

Nr WRE.545.35.2017 z dnia 23 lutego br. Opolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 

odnosząca się do ww. Uchwały. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny 

zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia 

dzieciom zamieszkałym na terenie gminy możliwości realizacji obowiązku szkolnego. 

Uchwała Nr XXV/169/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia br. została także 

pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe. P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała jaki 

ostatecznie podział szkół i klas przedkłada się Radzie do podjęcia. W odpowiedzi p. B. Bort 

stwierdziła, iż powołana zostanie jedna szkoła tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Luboszycach z dwoma oddziałami, w Luboszycach oraz w Biadaczu. Na podstawie podjętej 

Uchwały w styczniu br. oraz przegłosowaniu pozytywnie wniosku formalnego klasy I-IV 

pozostaną w szkole w Luboszycach, jednakże pozostałe klasy uczęszczać będą do szkoły w 
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Biadaczu w okresie przejściowym. Po tym okresie proponuje się, aby do szkoły w Luboszycach 

uczęszczały klasy I-III, a do szkoły w Biadaczu pozostałe klasy. Radna z Luboszyc stwierdziła, 

iż rozmawiano o tym, że w teamacie przedmiotowej uchwały oraz sposobu funkcjonowania 

szkoły podstawowej w Luboszycach w okresie przejściowym powróci się do dyskusji. Przed 

samym podjęciem uchwały intencyjnej Rada Rodziców wystosowała pismo do Kuratorium 

Oświaty oraz do Wójta Gminy Łubniany z prośbą, aby w okresie przejściowym pozostawić 

także klasy V-VI w budynku w Luboszycach. P. N. Dreier stwierdził, iż wniosek końcowy był 

taki, iż dyskusja zamyka się na etapie gdzie klasy I-IV pozostają w szkole w Luboszycach, a 

pozostałe klasy przechodzą do budynku w Biadaczu. Tak też podjęto Uchwałę na podstawie 

zgłoszonego wniosku formalnego. P. A. Geisler odpowiedziała, że od początku Rada Rodziców 

wnioskowała o okres przejściowy w Luboszycach uwzgledniający klasy I-VI. Na posiedzeniu 

Komisji Oświatowej, pojawiały się głosy, że brak jest odpowiednich argumentów za 

proponowanym rozwiązaniem. Jedynym argumentem jaki został przyjęty przez Komisję był 

argument, że do klasy III uczęszczają obecnie uczniowie z roczników, które w wieku 6 lat 

rozpoczęły naukę w szkole. Na przedmiotowych posiedzeniach przegłosowany został podział 

szkoły na dwie placówki, w celu przekazania do oceny Kuratorium Oświaty, a nie podział klas. 

P. A. Geisler dodała, że odbyło się spotkanie w Luboszycach z przedstawicielami Kuratorium, 

którzy wyraźnie podkreślili, iż nie mogą wpłynąć, opiniować decyzji w sprawie podziału klas, 

Kuratorium jedynie wydało zgodę na podział szkoły na dwie placówki. Przewodniczący 

Komisji Oświatowej wyraźnie podkreślił, iż wnioskowano o to, aby klasy IV pozostawić w 

budynku w Luboszycach. Rodzice stwierdzili, że propozycja ta została wymuszona na 

rodzicach, gdyż niemożliwym było w ogóle branie pod uwagę pozostawienia klas V i VI w 

placówce w Luboszycach. P. N. Dreier zaznaczył, iż decyzja ta absolutnie nie została 

wymuszona, a ponadto został wysłuchany głos zebranych, którzy przedstawiali argumenty, że 

szkoła w Luboszycach będzie obecnie najlepsza dla klas IV. Następnie p. E. Kozik – 

Mikołaszek odpowiedziała, że po rozmowach z Wójtem stwierdzono, że nie należy mieszać w 

zapisach projektów uchwał, gdyż rozmowy nt. tego jak będą rozmieszczone klasy zostaną 

podjęte w późniejszym terminie. Uchwała ta była podjęta tylko z uwagi, aby wstępnie określić, 

czy podział szkoły jest możliwy na dwie placówki. Po pozytywnym rozpatrzeniu Uchwały 

możemy wówczas podjąć rozmowy co do rozmieszczenia klas w danych budynkach. P. A. 

Geisler zwróciła uwagę, iż od samego początku wnioskowano o pozostawienie klas I-VI w 

Luboszycach, jednakże Komisja Oświatowa w ogóle nie brała pod uwagę takiego wariantu. 

Jedyną alternatywą kompromisu było pozostawienie klas I-IV w Luboszycach, w celu 

uzyskania jak najszybciej opinii Kuratora Oświaty. W odpowiedzi p. N. Dreier dodał, iż na sesji 
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byli obecni rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele Publicznego 

Gimnazjum w Biadaczu, i taki wniosek nie został zgłoszony. Głos zabrała p. E. Syrytczyk 

podkreślając, iż przedstawiciele Kuratorium Oświaty wyraźnie zaznaczyli, iż mogą wyrazić 

opinię nt. ewentualnego funkcjonowania jednostki w dwóch placówkach, jednakże to w jaki 

sposób zostanie dokonany dany podział wewnątrz tych budynków należy już do władz gminy, 

Komisji Oświatowej oraz Dyrektora placówki. P. J. Krzyścin stwierdził, iż należy wysłuchać 

także głosu mieszkańców. Dodał, iż faktycznie wniosek taki nie został poddany pod 

głosowanie, gdyż goście nie mają prawa do wnioskowania na sesji, a także żaden z radnych nie 

podjął danego wniosku. Stwierdzono, że będzie wybierany nowy Dyrektor szkoły, który także 

powinien mieć szansę wpływu na podział klas, dlatego tez nie powinniśmy tą Uchwałą 

przesądzać danej kwestii. P. B. Bort odpowiedziała, że nowo wybrany Dyrektor  będzie pełnił 

tą funkcję od 1 września br. P. E. Syrytczyk przytoczyła rozwiązanie sąsiedniej gminy w danej 

kwestii, które jest jeszcze inne, aniżeli proponowane tutaj na posiedzeniu. P. A. Geisler 

odpowiedziała, że być może zasugerowano tam inne rozwiązania opieki na młodszymi dziećmi, 

aniżeli u nas. Ponadto należy podkreślić, iż nawet starsze dzieci uczęszczające do gimnazjum 

nie wyrażają się optymistycznie i zachęcająco dla dzieci młodszych o szkole w Biadaczu. 

Każdy rodzic ma prawo mieć swoje lęki, a bezpieczeństwo w szkole oraz bezpieczeństwo w 

drodze do szkoły jest bardzo ważne (nawiązała także do ewentualnej budowy ścieżki na trasie 

Biadacz – Luboszyce, gdzie będzie plac budowy, niebezpieczny dla dzieci). P. E. Syrytczyk 

wyraziła swoje zdanie nt. proponowanych zmian, które narzuciła zmiana ustawy. Następnie 

Wójt Gminy Łubniany wypowiedział się w temacie spotkań organizowanych w Luboszycach 

oraz opinii i poglądów jakie tam zostały przedstawione. Przytoczył także zapis w piśmie 

złożonym do Wójta Gminy Łubniany. Wobec tego pisma wypowiedziała się p. A. Geisler 

podkreślając, iż nastąpiła w nim pomyłka pisarska. P. K. Baldy odniósł się także, do wcześniej 

wspomnianego placu budowy, który nie będzie przebiegał tylko na trasie Luboszyce i Biadacz, 

co zasugerowała p. A. Geisler, a plac budowy obejmować będzie odcinek od miejscowości 

Kępa do Biadacza. Podkreślił, iż dzieci będą dowożone, czyli bezpieczny dojazd zostanie 

zapewniony. Wójt Gminy Łubniany dodał, iż zapisy przedłożonego projektu uchwały są bardzo 

elastyczne i nie określają szczegółowo jakie klasy, do której placówki będą uczęszczać. Planuje 

się budowę ścieżki w pierwszej kolejności na odcinku Kępa – Biadacz, a należy podkreślić, że 

przecież w Łubnianach, Masowie czy Dąbrówce Łubniańskiej też jej nie ma, zaznaczając, iż 

dzieci tamtymi drogami także muszą dojść do szkoły w Łubnianach. Przecież dowóz uczniów 

na trasie Kępa Biadacz jest i będzie w dalszym ciągu zapewniony. Projekt uchwały 

przedkładany obecnie pod obrady przedmiotowej Komisji został zaakceptowany przez 
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Kuratora Oświaty i taki też powinien być przedłożony na kolejnej sesji do dnia 31 marca br. 

Projekt uchwały powinien być zgodny z opinią Kuratora Oświaty. P. E. Kozik – Mikołaszek 

odpowiedziała, że w ten sposób tak to nie działa, Kurator Oświaty w stosunku do podjętej 

Uchwały wyraził się bardzo jasno, że do organu prowadzącego należy uzasadnienie w jakim 

budynku, które klasy będą się uczyły. Słowa te mógłby Wójt usłyszeć będąc na spotkaniu w 

Luboszycach, na którym niestety nie był obecny pomimo zaproszenia. Kurator Oświaty wyraził 

pozytywną opinię, za tym aby w ramach jednej jednostki funkcjonowały dwie filie. Ponadto p. 

E.  Kozik – Mikołaszek stwierdziła, iż nie można mówić radnym, że tak musi zostać podjęta 

przedmiotowa uchwała. Dodała, że Wójt zasugerował, iż nieprawne będzie podjęcie innej 

uchwały, co nie jest prawdą, gdyż Rada Gminy może podjąć każdą uchwałę, w której będzie 

zapis jak zostanie dokonany podział klas. Zwróciła się z prośbą, aby w projekcie uchwały 

zmienić tą część, która mówi że od 1 września br. będą klasy od I-IV w okresie przejściowym, 

gdyż rodzice chcą, aby pozostały klasy I-VI w Luboszycach. Dwa lata przejściowe mogłyby 

posłużyć na dostosowanie szkoły do mniejszych dzieci, do odpowiedniego, bezpiecznego 

odbioru dzieci, aby od klasy IV mogły po okresie przejściowym być swobodnie odbierane w 

Biadaczu. Ponadto p. E. Kozik – Mikołaszek zarzuciła Dyrektor Publicznego Gimnazjum w 

Biadaczu nie zorganizowanie przez 7 lat stołówki pomimo tak wielu próśb. Podobno nagle 

ostatnio na spotkaniu znalazła się sala na zorganizowanie przedmiotowej stołówki w Biadaczu. 

Podkreśliła także, że szkoła z Luboszyc to szkoła z tradycjami, do której rodzice właśnie z tego 

względu posyłają swoje dzieci. Głos zabrała p. H. Plotnik, która powiedziała, że należy się 

pochylić nad głosem społeczeństwa. Ponadto przedstawiła walory placówki, którą reprezentuje. 

Głos zabrała p. B. Bort podkreślając, iż uzasadnienie nie jest załącznikiem do uchwały, a w 

samej uchwale nie ujęto zapisu odnośnie rozmieszczenia klas, dlatego projekt ten jest 

elastyczny. P. A. Geisler stwierdziła, ze reprezentując rodziców należy podkreślić, że te dwa 

lata przejściowe byłyby przygotowaniem się do reformy oświatowej, oraz przygotowaniem 

dzieci do niej, tych które najbardziej dotknięte zostaną całą zaistniałą sytuacją. Dopowiedziała, 

że ma nadzieję, iż nowo wybrany Dyrektor będzie dążył do utrzymania obu placówek. Wójt 

Gminy dodał, że daleki jest od tego, aby którąkolwiek szkołę zlikwidować, dąży się do tego, 

aby obie utrzymać. Radna z Luboszyc wystąpiła z prośbą, aby w uzasadnieniu w poprzednio 

podjętej uchwale nie rozgraniczać tego w jakim budynku w okresie przejściowym będą uczyły 

się konkretne roczniki. P. B. Bort odpowiedziała, iż w uzasadnieniu nie ma takiej informacji. 

Radna stwierdziła, iż jest zapis odnoszący się do poprzednio podjętej uchwały. Dyrektor 

GZEAS odpowiedziała, iż odnośnik musi się znaleźć w uzasadnieniu. P. E. Kozik – Mikołaszek 

stwierdziła, iż rozumie, że pozostawia się możliwość przepracowania kwestii organizacji pracy 
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przez okres przejściowy danego aspektu. Jeżeli Dyrektorzy zadecydują, w porozumieniu z 

władzami Gminy, że podział klas I-VI w Luboszycach, a pozostałe klasy w Biadaczu ma sens, 

wówczas nie będzie miał nikt wątpliwości co do tego. Wójt Gminy odpowiedział, iż nie chce 

skłócać rodziców. Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziała się za przedłożoną 

propozycją. W związku z powyższym Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 2) W tym punkcie Dyrektorzy Szkół przedstawili wykaz środków jakie będą potrzebowali 

w celu dostosowania szkół do wymogów stawianych przez nową ustawę. Jako pierwsza głos 

zabrała p. J. Tront – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, która przedstawiła 

środki, które będzie potrzebować jednostka w Łubnianach oraz w Brynicy: 

• pracownia chemiczna około 20.000,00 zł (podobnie w placówce w Brynicy), 

• pracownia fizyczna ok. 30.000,00 zł (podobnie w placówce w Brynicy), 

• pracownia biologiczna ok. 6.000,00 zł (podobnie w placówce w Brynicy), 

• pracownia geograficzna ok. 850,00 zł (podobnie w placówce w Brynicy), 

• ławki regulowane wyniosą ok. 2626,00 zł, a krzesła ok. 3237,00 zł (w Brynicy są to 

mniejsze koszty, które można rozłożyć na dwa lata), 

• szafy do szatni ok. 850,00 zł (szkoła w Brynicy jest wyposażona), 

• kanon lektur do nowej podstawy ok. 5.000,00 zł (podobnie w placówce w Brynicy). 

W Brynicy powinny zostać dostosowane toalety dla chłopców, których koszt wyniesie ok. 

2.000,00 zł. Średnio koszty doposażenia w PSP Łubniany wyniosą około 70.000,00 zł, a PSP 

Brynicy około 60.000,00 zł. Następnie głos zabrał p. A. Baziuk stwierdzając, iż w Jełowej 

zostanie utworzona sala biologiczno – geograficzna, której koszt wyposażenia szacuje się na 

ok. 13.000,00 zł, sala fizyczno – chemiczna ok. 35.000,00 zł. Do przedmiotowych szacunków 

nie wliczono kosztu ławek oraz krzeseł (szkoła posiada regulowane ww. wyposażenie). 

Ponadto brakuje 4 tablic multimedialnych. Doliczyć należy także koszt kanonu lektur nowej 

podstawy programowej. Całkowity szacunkowy koszt doposażenia szkoły w Jełowej wyniesie 

ok. 86.000,00 zł (przy założeniu wyposażenia sali fizyczno – chemicznej od podstaw). 

Ad 3) W tym punkcie p. B. Bort – Dyrektor GZEAS podkreśliła, iż na terenie gminy Łubniany 

funkcjonują następujące przedszkola: 

1) Publiczne Przedszkole w Brynicy (50 miejsc), 
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2) Publiczne Przedszkole w Łubnianach z oddziałami zamiejscowymi (50 miejsc), 

3) Publiczne Przedszkole w Jełowej (70 miejsc), 

4) Publiczne Przedszkole w Kępie (25 miejsc, po rozbudowie 45 miejsc), 

5) Niepubliczne Przedszkole w Luboszycach (40 miejsc, po rozbudowie 50 miejsc), 

6) Niepubliczne Przedszkole w Biadaczu (38 miejsc), 

7) Niepubliczne Przedszkole w Kępie (20 miejsc), 

8) Niepubliczne Przedszkole w Jełowej (25 miejsc). 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych w gminie Łubniany obecnie wynosi 

345. Problem pojawia się jedynie w przedszkolu w Łubnianach, gdyż nie wszyscy rodzice 

wyrażają zgodę na dowożenie uczniów do Dąbrówki Łubniańskiej czy Kolanowic. Ponadto p. 

B. Bort przedstawiła proponowane godziny otwarcia od 1 września br. Obecnie można składać 

wnioski włącznie do 31 marca br. o przyjęcie dziecka do danego przedszkola. 

Ad 4) W tym punkcie podjęto temat organizacji dwóch różnych konkursów o tej samej 

tematyce przez PSP Łubniany oraz ŁOK. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. N. Dreier, Przewodniczący Komisji Oświatowej o 

godzinie 16.50 zakończył obrad Komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 
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