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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 5 grudnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Łubniany. Obrady o godzinie 7.30 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. N. Dreier. 

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na statutowy 

skład 5 (nieobecna była p. E. Kozik – Mikołaszek, p. A. Patelska). P. N. Dreier przytoczył 

porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponował dodanie kolejnych dwóch punktów  

w brzmieniu: 

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Łubniany na lata 2018 – 2025, 

2) Projekt budżetu gminy Łubniany na 2018 r. 

Zaproponowano, aby powyższe punkty znalazły się w punkcie 3 i 4, co spowodowało 

przesunięcie punktów przesłanego radnym wcześniej porządku obrad tj. punkty 3 i 4 w nowym 

porządku stanowiłyby punkty 5 i 6. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania  

nad porządkiem obrad liczącym 6 punktów, w wyniku którego 3 głosami „za” został przyjęty. 

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

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

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

p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu i usług oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor  

ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2018 rok”                          

(Zał. Nr 3)  zreferowała p. B. Pardej – Inspektor ds. zdrowia, handlu i usług informując 

zebranych, iż powyższy Program zawiera zadania własne gminy, na podstawie art. 18 ust. 2  

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny. Realizując poszczególne zadania 

obu Programów zawartych w jednym gmina może powierzyć ich wykonanie organizacjom 

pozarządowym pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej 

zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie  

z treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką alkoholową i narkotykową wykonuje się 

w szczególności przez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i narkotyków.  

Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę dlatego, że problemy związane z alkoholem 

i środkami odurzającymi należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają duże 

rozmiary i powodują szkody ekonomiczne, jak i społeczne. W związku z powyższym celem 
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działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych 

przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ  

na szkody związane z alkoholem i narkotykami narażony jest każdy mieszkaniec gminy. Wobec 

braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

Komisja poparła przedmiotową propozycję, tym samym wnosi do Rady Gminy o podjęcie 

stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2018” (Zał. 

Nr 4) zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż finansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zostało przez ustawodawcę określone w rozdziale 7a ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. P. Bort dodała, że organ prowadzący wyodrębnia  

w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podkreśliła także, że projekt ten 

został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Zarządem Oddziału 

ZNP w Łubnianach oraz Komisją Zakładową MOZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Opolu. 

Następnie przedstawiono formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, które są 

dofinansowywane ze środków budżetu gminy Łubniany w ramach działu 801 „Oświata  

i wychowanie”. Przedstawiono także proponowane specjalności, które zostaną dofinansowane.  

P. B. Bort dodała, iż proponuje się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli w szkołach wyższych do wysokości 60% ponoszonych przez nauczycieli opłat, 

jednak nie więcej niż 1000,00 zł na semestr. Ponadto proponuje się dofinansowanie drobnych 

form doskonalenia jak: kursy, warsztaty przedmiotowe czy metodyczne w 100% kosztów 

proporcjonalnie do posiadanych środków. Przewodniczący Komisji Oświatowej zapytał o to  

z kim gmina Łubniany ma podpisaną umowę w kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

P. B. Bort odpowiedziała, że umowa podpisana jest z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji 

w Opolu, który jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja 

Oświatowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” poparła przedmiotową propozycję. W związku  

z powyższym Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.  

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 

2018 – 2025” zreferowała p. B. Cebula  - Skarbnik Gminy przedstawiając zebranym wszystkie 

planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018 – 2025. Dodała, że limity wydatków  
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planowane przedsięwzięcia zawarto na lata 2018 – 2021, obejmując nimi również te 

przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych. W latach 2019 – 2021 Gmina 

zaplanowała m. in. zadania, które są objęte przyjętym przez Radę Gminy Łubniany Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej 

Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 

zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych  

do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2025. Wobec braku pytań przystąpiono  

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

opowiedziała się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym Komisja wnosi do Rady 

Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Projektu budżetu gminy Łubniany na 2018 r.” zreferowała także 

p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż ogółem zaplanowano dochody 

budżetowe na 2018 r. na kwotę 36.119.055,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 

34.045.472,95, a dochody majątkowe w kwocie 2.073.583,00 zł. Wydatki budżetowe na 2018 

r. zaplanowano na kwotę 39.905.900,32 zł, w tym wydatki majątkowe, które wyniosą 

7.705.520,78 zł oraz wydatki bieżące 32.200.379,54 zł. Różnica dochodów i wydatków 

budżetowych na 2018 r. jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie 3.786.844,37 

zł, który zostanie pokryty pożyczkami. Skarbnik Gminy dopowiedziała, że zadania bieżące 

gminy Łubniany do wykonania w 2018 r. zaplanowano na łączną kwotę 32.200.379,54 zł. 

Zaplanowano także przychody budżetowe na łączną kwotę 6.866.640,37 zł. Z kolei rozchody 

budżetowe planowane na 2018 r. wyniosą 3.079.796,00 zł i stanowić będą spłaty pożyczek 

długoterminowych. Poinformowała zebranych, iż kwoty dochodów własnych zaplanowane 

zostały na poziomie roku 2017, w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy  

za użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedane nieruchomości). W roku 

2018 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w październiku  

2016 r. z mocą obowiązującą od 2017 r. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania,  

w wyniku którego przedmiotowa propozycja została przyjęta jednogłośnie tj. 3 głosami „za”. 

Wobec powyższego Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 5) W tym punkcie p. N. Dreier poprosił o nadsyłanie propozycji do planu pracy na skrzynkę 

pocztową e-mail. Ponadto Wójt Gminy Łubniany zwrócił się z prośbą, aby rozeznać kwestię 

zmniejszającej się liczby uczniów uczęszczających do szkoły w Brynicy. Zaproponował także, 

aby sprawdzić kwestie funkcjonowania szkoły w Luboszycach, która obecnie utrzymuje dwa 

budynki. W planie pracy można byłoby także ująć temat przedszkoli w gminie Łubniany. 
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Poruszono także temat konfliktu mieszkańców ul. 1 Maja w Kępie z prowadzącym Żłobek  

i Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” w miejscowości Kępa.  

Ad 6) W tym punkcie p. M. Waleska poruszyła problem związany z zajmowaniem przez 

prywatne samochody parkingu mieszczącego się przy ulicy Szkolnej koło przedszkola oraz 

siedziby Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Dąbrówce 

Łubniańskiej. P. K. Pietrek dodał, iż ten sam problem pojawia się przy sklepie Lewiatan  

w miejscowości Kępa. Następnie p. N. Dreier dodał, iż rozdysponował ulotki nt. poprawnej 

segregacji odpadów komunalnych na kiermaszu adwentowym w szkole w Łubnianach.  

P. M. Waleska zapytała czy w przyszłorocznym budżecie będzie ujęta realizacja ulicy Szkolnej 

(prowadząca do gospodarstwa agroturystycznego „Pod Piramidą”)? P. K. Urbanek 

odpowiedział, że nie została ujęta ze względu na wysokie koszty tej inwestycji oraz ze względu 

na to, że zmieniły się warunki składania wniosków o dofinansowanie do Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. Radna z Dąbrówki Łubniańskiej podkreśliła, że można byłoby ująć także 

kolejne odnóże ulicy Szkolnej na pierwszym rozwidleniu tej drogi, gdzie znajdują się dojazdy 

do gruntów rolnych. 

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

o godzinie 8.20 zakończył obrady. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2018 

rok, 
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Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym  

na rok 2018. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 

 


