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Protokół 

Z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 21 listopada 2017 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 7.40 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej,  

p. N. Dreier. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło  3 członków  

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

P. N. Dreier przytoczył porządek obrad (Zał. Nr 2), który został jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

przyjęty. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyły: p. J. Nalepka – Sekretarz 

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

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany                              

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018” (Zał. Nr 3) zreferowała p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy 

podkreślając, iż program ten uchwalany jest rokrocznie do 30  listopada w roku 

poprzedzającym, na który ma ten program obowiązywać. Przedmiotowy projekt uchwały 

poddano konsultacjom, które odbyły się w terminie od dnia 31 października 2017 r. do dnia   

07 listopada 2017 r. (Na posiedzenie przybyła p. E. Kozik – Mikołaszek – jest 4 radnych). 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

na terenie Gminy Łubniany w trakcie konsultacji mogły zgłaszać pisemnie opinie i uwagi  

do ww. projektu. Informacja o konsultacjach została wywieszona na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Łubniany oraz zamieszczona na stronach internetowych tj. 

www.lubniany.pl i www.bip.lubniany.pl. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła 

żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu Programu. Na realizację Programu 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 przeznaczono kwotę 394.000,00 zł. Zgodnie  

z uchwałą Rady Gminy Łubniany w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

podmioty ubiegające się o wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie 

odpowiadającym zadaniom gminy w nowym roku budżetowym składają oferty realizacji zadań 

publicznych do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Zważywszy  

na powyższe do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęły dwie oferty: Caritas, która zawnioskowała 

wnioskowało o kwotę dotacji w wysokości 193.800,00 zł (propozycja przyznania  

194.000,00 zł na zadanie) oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wnioskujące  

o kwotę 210.000,00 zł (zaproponowano 200.000,00 zł). Wobec braku pytań przystąpiono  

do głosowania, w wyniku którego Komisja jednogłośnie tj. 4 głosami „za” poparła 
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przedmiotową propozycję. W związku z powyższym Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie 

stosownej uchwały. 

Ad 2) W tym punkcie p. J. Nalepka podkreśliła, iż przesłane zostaną jeszcze radnym materiały  

na najbliższą sesję Rady Gminy Łubiany dotyczące zmiany budżetu gminy Łubniany na 2017 

r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany. Następnie głos zabrała radna                     

z Luboszyc pytając o to czy członkowie Komisji Oświatowej przychylają się do propozycji 

Wójta Gminy w kwestii przeprowadzenia rozmów w Publicznej Szkole Podstawowej                             

w Brynicy w kwestii zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do tej szkoły. 

Przewodniczący Komisji Oświatowej podkreślił, iż z innych szkół również ubywa uczniów np. 

PSP Jełowa, PSP Łubniany, takie prawa mają rodzice, że mogą kierować swoje pociechy do 

różnych szkół. Dodał, iż wielu uczniów z Łubnian i Jełowej uczy się nie w szkołach miejsca 

zamieszkania. Nie ma konkretnych zastrzeżeń wobec szkoły w Brynicy, nauczycieli, które by 

wpłynęły do organów nadzorujących. Przewodniczący Komisji Oświatowej pod wpływem 

większości głosów Komisji Oświatowej podejmie się rozmów z Panią Dyrektor PSP w Brynicy 

w sprawie zorganizowania spotkania, sam nie widząc takiej potrzeby. Ponadto ustalono termin 

kolejnego posiedzenia Komisji Oświatowej, które odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 r. o 

godzinie 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. 

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

o godzinie 8.00 zakończył obrady. 
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Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany                             

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018. 

 

Wyciągi z Protokołu: 

- p. N. Dreier, Przewodniczący Komisji Oświatowej – kwestia zorganizowania spotkania                       

z Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy 

                                                   

                                                                             Przewodniczący Komisji Oświatowej 

                                                                                               Norbert Dreier 


