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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 16 stycznia 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.35 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 oraz p. A. Patelska). P. N. Dreier 

przytoczył porządek obrad (Zał. Nr 2), w którym zaproponował ujęcie dodatkowego punktu  

w brzmieniu: „Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji” w miejsce punktu 1, tym samym 

pozostałe punkty uległy przesunięciu. W związku z powyższym zmieniony porządek obrad 

liczący 4 punkty poddano pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

został przyjęty. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. B. Cebula – Skarbnik 

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

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

Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji” (Zał. Nr 3) 

zreferowała Skarbnik Gminy informując zebranych, iż przedmiotowy projekt przedstawia się 

w związku ze zmianą przepisów na podstawie, których organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego upoważnione są do ustalania w drodze uchwały trybu i rozliczania dotacji  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, jak również zmianą 

przepisów dotyczących naliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego. Według ustawy przedszkola niepubliczne otrzymają 75% podstawowej kwoty 

dotacji, przedszkola publiczne 100% dotacji, a punkty przedszkolne 40%. W uzasadnionych 

przypadkach można na pewien okres zwiększyć daną dotację. P. B. Cebula dodała,  

że z przedmiotowej uchwały wykreślono kwestie określające przyznanie dotacji  

dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, gdyż zostało to zapisane  

w ustawie. W dalszym ciągu termin składania wniosków to 30 września. Wobec braku pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 3 głosami 
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„za” poparła przedmiotową propozycję, dlatego też ww. Komisja wniosła do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 2) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmiany Uchwały  Nr XXIII/121/09 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę 

lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie 

Łubniany” (Zał. Nr 4) zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach stwierdzając, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. został 

uchylony przepis Karty Nauczyciela przyznający prawo do dodatku mieszkaniowego  

dla nauczycieli. Zmiany wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  

27 października 2017 r. W związku z powyższym uchyla się rozdział 7 w brzmieniu „Dodatek 

mieszkaniowy” w Uchwale Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. 

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

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przychyliła się do przedstawionej propozycji, w związku  

z powyższym członkowie Komisji Oświatowej wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 3) W tym temacie p. N. Dreier przedstawił proponowany plan pracy Komisji Oświatowej 

na 2018 r.: 

I kwartał: 

- aktualizowanie uchwał zmienianych przez MEN 

- analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie wychowania i opieki  

przedszkolnej 

- sprawy bieżące 

II kwartał: 

- działalność świetlic szkolnych w szkołach i program działania szkół w zakresie zajęć 

pozalekcyjnych 

- współdziałanie szkół na rzecz lokalnego środowiska festyny, zawody sportowe, konkursy 
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- opiniowanie i analiza propozycji wypoczynku letniego dzieci z gminy Łubniany 

- sprawy bieżące 

III kwartał: 

- analiza i ocena stanu szkół na terenie gminy Łubniany po pierwszym roku reformy 

oświatowej   

- propozycje do projektu budżetu na rok 2019 

- bezpieczeństwo na terenie gminy  

- sprawy bieżące 

IV kwartał: 

- udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 

- przygotowanie  planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2019 

- opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Sprawozdanie  

z wykorzystanych środków. 

- sprawy bieżące. 

P. N. Dreier zapytał pozostałych członków o propozycje do danego planu pracy Komisji 

Oświatowej na 2018 r. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 3 głosami „za” przyjęła proponowany plan pracy, 

dlatego też wnosi się do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 4) W tym punkcie nie zabrano głosu. 

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

o godzinie 14.55 zakończył obrady. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 
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Nr 3 – Projekt uchwały dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji, 

Nr 4 – Projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały  Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany 

z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę 

lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie 

Łubniany. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


