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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 21 września 2017 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 10.15 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej,  

p. N. Dreier. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na statutowy 

skład 5 (Nieobecne były: p. E. Kozik – Mikołaszek oraz p. A. Patelska). Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków (Zał. Nr 1). Następnie p. N. Dreier przytoczył 

porządek obrad, który został jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przyjęty (Zał. Nr 2). Z ramienia 

Urzędu Gminy w posiedzeniu udział wzięli: 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 uczestniczyła p. B. Morawska 

– Jednoróg – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. 

Ad 1) P. B. Morawska – Jednoróg jako przedstawiciel PSP w Łubnianach omówiła propozycje 

do projektu budżetu gminy Łubniany na rok 2018: 

1) wynagrodzenie osobowe – 1.550.174,00 zł; 

2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 95.800,00 zł; 

3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł; 

4) zakup materiałów i wyposażenie, w tym wyposażenie klas – 250.000,00 zł; 

5) zakup energii – 15.000,00 zł; 

6) zakup usług remontowych – 100.000,00 zł; 

7) zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł; 

8) zakup pomocy naukowych – 50.000,00 zł; 

9) składki na ubezpieczenie społeczne – 290.000,00 zł; 

10) składki na fundusz pracy – 45.000,00 zł; 

11) odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 110.500,00 zł; 

12) opłaty i ubezpieczenia różne – 10.000,00 zł. 

Następnie p. N. Dreier przedstawił propozycje Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy  

do projektu budżetu gminy Łubniany na 2018 r., w których ujęto m.in. lektury zgodnie z nową 

podstawą programową (Zał. Nr 3), doposażenie szkoły w pomoce naukowe oraz koszt ściany 

akustycznej przesuwnej do jednej z sal , a także ławki z krzesłami dla klas VII-VIII. P. N. Dreier 

zaproponował, aby Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach użyczyła 10 szt. 

komputerów na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, gdyż w swych zasobach 
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po likwidacji gimnazjum posiada obecnie ponad 40 komputerów. Podkreślił, iż inwestycja  

w nowe oprogramowanie do komputerów w szkole w Brynicy niestety się nie sprawdzi, gdyż 

sprzęt ten jest już bardzo stary. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Oświatowej 

przedstawił propozycje Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej do projektu budżetu gminy 

na 2018 r., gdzie w związku z przeprowadzoną reformą oświaty należy wyposażyć placówkę 

w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej  

w kwocie 65.520,96 zł (Zał.  Nr 4). Niezbędne będzie także przeprowadzenie remontów  

ze względu na zły stan techniczny urządzeń i korytarzy: 

1) do końca roku kalendarzowego 2017 zaleca się wykonanie i ułożenie rynien, rur 

spustowych oraz położenie papy termozgrzewalnej na budynku szkoły w związku  

ze złym stanem systemu odprowadzającego wodę deszczową w kwocie ok. 7.000,00 zł; 

2) zalecana jest także wymiana mebli do końca roku szkolnego 2017/2018 w kwocie 

3.000,00 zł; 

3) odmalowanie korytarzy na I i II piętrze; 

4) wymiana bramy wjazdowej na teren szkoły w łącznej kwocie 4.000,00 zł. 

Ad 2) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. K. Baldy informując zebranych, iż pojawił 

się problem z projektem dotyczącym budowy ścieżek pieszo – rowerowych, które miały 

zapewnić m.in. bezpieczeństwo uczniom w drodze do i z szkoły. Niestety Wykonawca 

dokumentacji jeszcze jej nie przygotował, dlatego też inwestycja ta opóźni się. Następnie  

p. N. Dreier nawiązał do zachowania bezpieczeństwa dzieci w sieci, które teraz mają wszędzie 

dostęp do internetu. P. K. Baldy stwierdził, iż niepokojącym zjawiskiem jest także częste 

korzystanie dzieci z telefonów komórkowych, które w każdej wolnej chwili z niego dzwonią, 

bądź serfują po internecie. Należy uczulić rodziców, że tak częste korzystanie z telefonów 

komórkowych przez dzieci szkodzi ich zdrowiu. Poprosił, aby szczególną uwagę zwrócić także 

na korzystanie dzieci z telefonów w szkole oraz podczas lekcji, gdyż telefon ten powinien 

służyć tylko do kontaktu z rodzicem w nagłym przypadku. W dyskusji stwierdzono,  

że w niektórych szkołach w gminie Łubniany próbowano wprowadzić zakaz używania 

telefonów komórkowych przez uczniów, jednakże w jednej z placówek fakt ten spotkał się  

z ogromnym sprzeciwem rodziców, którzy twierdzą że powinni mieć cały czas kontakt  

z dzieckiem. Należy podkreślić, że korzystanie z tych urządzeń w nadmiarze szkodzi rozwojowi 

młodym pokoleniom. Należy uczulać rodziców dzieci w tym temacie. 

Ad 3) P. N. Dreier nawiązał do podstawy programowej, w której dzieci powinny zetknąć się  

z robotyką. Pojawiają się plakaty firm, które chcą zaoferować udostępnianie bądź sprzedaż 
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narzędzi do nauki w powyższym temacie. Zaproponował, aby taki zestaw zakupić by móc 

wypożyczać do każdej z placówek w gminie Łubniany. Przewodniczący Komisji Oświatowej 

dodał, iż firma EduNect oferuje testy dla dzieci do rozwiązania w ramach nauki i przyswajania 

wiedzy, a PSP Łubniany wykupiło pakiet dla swoich uczniów. Następnie p. K. Baldy 

wspomniał o otwarciu po rozbudowie Publicznego Przedszkola w Kępie oraz o rozbudowie 

przedszkola w Luboszycach. Na zakończenie p. K. Baldy poinformował zebranych o problemie 

zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej                                

w Brynicy, gdzie dzieci przenoszone są do innych placówek nawet w trakcie roku szkolnego. 

Należy bliżej się przyjrzeć powodom takich działań rodziców, dlatego zwrócił się także  

z tą prośbą do członków Komisji Oświatowej. 

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

zakończył obrady Komisji o godzinie 10.50. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności,  

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Propozycje PSP Brynica do projektu budżetu gminy Łubniany na 2018 r., 

Nr 4 – Propozycje PSP Jełowa do projektu budżetu gminy Łubniany na 2018 r. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 

 

 


