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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 6 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 15.15 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. E. Kozik – Mikołaszek oraz p. A. Patelska). P. N. 

Dreier przytoczył porządek obrad (Zał. Nr 2),w którym zaproponował zmianę kolejności 

omawianych punktów tj. punkt 3 przekazanego porządku obrad umieścić jako punkt 1,  

a dotychczasowy punkt 1 i 2 ująć kolejno w punktach 2 i 3. Zmieniony porządek obrad poddano 

pod głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie tj. 3 głosami „za” 

zaakceptowali zmieniony porządek obrad. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu 

uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. M. 

Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych oraz p. B. Bort – Dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach. Na posiedzenie przyjęli 

także zaproszenie Dyrektorzy Placówek Oświatowych tj. p. J. Tront – Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Brynicy, p. A. Baziuk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Jełowej, p. J. Koc – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach, p. A. Kulikowska – 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy, p. J. Małek – Dyrektor Publicznego Przedszkola 

w Kępie oraz p. M. Dreier – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej. Na posiedzenie 

przybyły także p. K. Pech – reprezentant Łubniańskiego Ośrodka Kultury oraz p. A. Chamielec 

– reprezentant Zarządu Oddziału ZNP w Łubnianach oraz p. J. Krzyścin – Radny gminy 

Łubniany. 

Ad 1) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. K. Pech – reprezentant Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury informując zebranych, iż w zbliżające się wakacje ŁOK planuje organizację 

4 wycieczek dla dzieci tj.  do Czech – Safarii Zoo, Piknik na Florydzie, Pszczyny  

oraz Aquaparku w Rudzie Śląskiej. Jak każdego roku zorganizowana zostanie kultura na lato 

tj. w każdej bibliotece odbędą się zajęcia przez 2 tygodnie. P. K. Pech przedstawiła 

funkcjonowanie bibliotek w gminie Łubniany w najbliższe wakacje. P. K. Baldy zapytał  

z czego finansowane są przedstawione wcześniej wyjazdy? W odpowiedzi p. K. Pech 

podkreśliła, iż opłacane są przez uczestników. Następnie głos zabrała p. A. Chamielec 

informując zebranych, iż w Szkole Podstawowej w Łubnianach w dniach 25 czerwca do 6 lipca 

br. zorganizowane będą półkolonie letnie. Szczegółowy program zamieszczony został  

na stronie internetowej szkoły. Zapisało się 60 uczestników, a 8 osób jest na liście rezerwowej. 

Półkolonie będą odbywać się od godziny 8.00 do godziny 15.00. P. A. Baziuk poinformował 
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zebranych, iż półkolonie w szkole podstawowej w Jełowej odbywać się będą od dnia 02 lipca 

do 13 lipca br. w godzinach 9.00 – 15.00. Program także dostępny jest na stronie internetowej 

szkoły. 

Ad 2) W temacie „Działalności świetlic szkolnych w szkołach i programu działań szkół  

w zakresie zajęć pozalekcyjnych” jako pierwsza głos zabrała p. J. Tront stwierdzając, iż zajęcia 

świetlicowe to zajęcia poszerzające zainteresowania dzieci. W okresie letnim głównie są  

to zajęcia sportowe jeśli pogoda na to pozwala. P. A. Chamielec dodała, iż świetlice szkolne 

głównie działają w roku szkolnym. P. A. Baziuk dodał, iż świetlica szkolna w szkole 

podstawowej w Jełowej działa w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 12.30 do 16.30.   

W obecnym roku szkolnym zostały zmienione godziny działalności świetlicy na prośbę 

rodziców dzieci. Dyrektorzy przedstawili pokrótce działalność świetlic w szkołach. Głos 

zabrała p. J. Tront informując zebranych, iż świetlica w Szkole Podstawowej w Brynicy 

również jest czynna w godzinach od 6.45 do 8.00 w ramach opieki przedlekcyjnej. Odbywają 

się także spotkania z dietetykiem dla całej społeczności szkolnej w godzinach popołudniowych. 

Działalność świetlicy w szkole podstawowej prowadzona jest prawie tak samo jak w szkole 

podstawowej w Jełowej. Wójt Gminy poprosił zebranych, aby przed wakacjami uczulić młode 

osoby na zachowanie bezpieczeństwa na drodze. P. A. Chamielec odpowiedziała, że w Szkole 

Podstawowej w Łubnianach oraz w Jełowej przed wakacjami odbędzie się jeszcze spotkanie  

z policjantem. 

Ad 3) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. A. Kulikowska – Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Brynicy informując zebranych, iż festyn przedszkolny w Brynicy odbędzie się 

19 czerwca br. Przedstawiła plan tego festynu. Następnie plan festynów oraz imprez 

organizowanych w Publicznym Przedszkolu w Kępie przedstawiła p. J. Małek. Dodała, iż 

festyn rodzinny odbywa się w ostatni piątek maja. Z kolei p. J. Koc także opisała działalność 

przedszkola w Łubnianach w całym roku przedszkolnym. Dyrektor Przedszkola w Łubnianach 

zaakcentowała potrzebę rozbudowy tego przedszkola. Na zakończenie głos zabrała p. M. Dreier 

– Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej przedstawiając imprezy organizowane  

na terenie tego przedszkola. P. A. Baziuk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej 

poinformował, iż wspólnie został zorganizowany wraz z przedszkolem w Jełowej festyn 

rodzinny. Zaakcentował, iż rodzice są bardzo ważnym organem szkoły, bardzo interesują się 

życiem szkoły m.in. dzięki rodzicom udało się uzyskać dofinansowanie do zakupu koszulek 

sportowych. Dodał, iż bardzo ważna jest także współpraca z lokalnymi organizacjami  

i instytucjami. (Na posiedzenie przybyła p. E. Kozik – Mikołaszek – jest 4 radnych).  P. J. Tront 
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dodała, iż festyn rodzinny odbył się w Szkole Podstawowej w Brynicy pod koniec maja. 

Mottem festynu było zdrowe żywienie. P. J. Krzyścin zapytał, czy przy ewentualnej 

rozbudowie Przedszkola w Łubnianach byłaby potrzeba dalszego prowadzenia przedszkoli 

filialnych? P. J. Koc odpowiedziała, że obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

Dużo dzieci na pewno z Łubnian kierowanych jest do Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej, 

a rodzice jednak woleliby, aby ich pociechy uczęszczały do przedszkola  

w Łubnianach. Podkreślono, że przedszkola filialne prowadzone są tylko na 6 godzin  

od poniedziałku do piątku. Ponadto zależne to będzie także od przyrostu demograficznego. 

Wójt dodał, iż dzieci z naszej gminy uczęszczają także do placówek poza gminą Łubniany. 

Poruszono także temat przedszkola w Kolanowicach, gdzie dzieci chodzą także do przedszkola 

w Węgrach. Należy tak rozwinąć przedszkola w naszej gminie, aby dzieci z naszej gminy tutaj 

zatrzymać, aby nie dopłacać do przedszkoli poza naszą gminą. P. M. Waleska zapytała ile dzieci 

zapisanych jest na kolejny rok przedszkolny do filii w Dąbrówce Łubniańskiej. P. J. Koc 

odpowiedziała, że zapisanych jest 16 dzieci, jednakże do września może się to jeszcze zmienić.  

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „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 oraz zasady przyznawania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany” (Zał. Nr 3) 

zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Łubnianach  informując zebranych, iż w przedstawionym projekcie uchwały zostały ustalone 

nowe stawki dodatków: motywacyjnego dla dyrektorów, funkcyjnego oraz za wychowawstwo. 

Następnie p. B. Bort przedstawiła wysokość proponowanych stawek za wyżej przytoczone 

dodatki. Ponadto zostały również zmienione wysokości nagród dla nauczycieli i dyrektorów  

ze specjalnego funduszu nagród. Dodała, że zostały uszczegółowione zapisy dotyczące 

przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Podkreśliła, że projekt uchwały został 

uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Zarządem Oddziału ZNP 

w Łubnianach i Komisją Zakładową MOZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Opolu. Wobec braku 

pytań przystąpiono do głosowania w wyniku którego Komisja Oświatowa jednogłośnie tj. 4 

głosami „za” opowiedziała się za przedłożoną propozycją. W związku z powyższym 

członkowie Komisji wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół  
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i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany” (Zał. Nr 4) zreferowała 

także p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  

w Łubnianach informując, że zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela organy prowadzące szkoły zobowiązane są do przeznaczenia corocznie  

w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę 

lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, 

rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Uwzględniając dotychczasowe 

rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz orzeczeń sądów w tej kwestii, należy podjąć 

uchwałę uwzględniającą te rozstrzygnięcia m.in. administratorem funduszu na pomoc 

zdrowotną jest organ prowadzący szkołę, nie można powoływać komisji, która w sposób 

sformalizowany uczestniczyłaby w procedurze przyznawania tych świadczeń. P. B. Bort 

dodała, iż także ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 

P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała o kwotę jaka jest przeznaczona w naszej gminie? P. B. Bort 

odpowiedziała, że informacja ta zostanie przygotowana na sesję Rady Gminy. Dodała, że pod 

koniec roku zawsze były to 3-4 wnioski ze szkoły w Łubnianach. Wobec braku dalszych pytań 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Komisja jednogłośnie tj. 4 głosami „za” 

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

Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 6) Zagadnienie dotyczące „Opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łubniany” (Zał. Nr 5) zreferowała także p. B. Bort – Dyrektor 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując 

zebranych, iż ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych od 01 

stycznia 2018 r. staje się nową podstawą do pobierania odpłatności za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnym określonym w uchwale przez organ 

prowadzący. Czas ustawowy nie niższy niż 5 godzin dziennie został wprowadzony do projektu 

uchwały jak w poprzednich latach w wysokości 5 godzin dziennie, w godzinach określonych 

w statucie przedszkola. Pozostałe godziny zadeklarowane przez rodziców są odpłatne w 

wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć. Dzieci 6-letnie w związku z ich subwencjonowaniem 

nie ponoszą opłat za korzystanie z przedszkola. Uchwała określi również termin wnoszenia 
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opłat oraz zniżki w odpłatności. P. J. Krzyścin zapytał czy gmina może naliczać opłaty dla 

rodziców za nieterminowe odbieranie dzieci z przedszkola i jaka byłaby wysokość takiej 

odpłatności? Dyrektorzy odpowiedzieli, że nie mogą finansowo ukarać rodziców za 

nieterminowy odbiór dziecka, jedynie mogą zostać oni upomnieni. Jeżeli sytuacja taka 

powtarza się przez dłuższy czas, wówczas można powiadomić o tym opiekę społeczną bądź 

sąd rodzinny. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 4 głosami „za” opowiedziały się za przedłożoną propozycją. W związku  

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

wyszedł p. K. Pietrek – w posiedzeniu Komisji uczestniczy 3 członków). P. E. Kozik – 

Mikołaszek zapytała jak wyglądają obowiązki osoby zatrudnionej w przewozie dzieci 

szkolnych. Podkreśliła, że często się zdarza, że nauczyciel prowadzący świetlicę musi 

odprowadzać dzieci do autobusu pozostawiając grupę dzieci na świetlicy, co jest niezgodne  

z prawem, a osoba zatrudniona do pilnowania dzieci w trakcie przewozu szkolnego nawet  

z tego autobusu nie wysiądzie. P. B. Bort odpowiedziała, że osoba ta jest odpowiedzialna  

za dzieci w autobusie. Radna z Luboszyc podkreśliła, że według prawa nauczyciel nie powinien 

przekroczyć bramy podwórka szkolnego, dlatego autobus powinien podjechać pod sama bramę, 

aby odebrać bezpiecznie dzieci.  

Ad 7) Zagadnienie dotyczące „Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców 

zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Łubniany” (Zał. Nr 6) zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach podkreślając, iż w związku 

ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych i wprowadzeniem do ustawy algorytmu wyliczania pensum mieszanego 

zapisy te zostały usunięte z przedstawionego projektu uchwały. Dodatkowo wprowadzono czas 

pracy terapeuty pedagogicznego, któremu ustalono pensum na 22 godziny w tygodniu. 

Pozostałe zapisy nie uległy zmianie. Dodała, iż projekt ten został pozytywnie zaopiniowany 

przez związki zawodowe. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 3 głosami „za” Komisja opowiedziała się za przedłożoną propozycją.  

W związku z powyższym Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 
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Ad 8) Zagadnienie dotyczące „Upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z 

dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” (Zał. Nr 7) 

zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Łubnianach informując, iż w wyniku reformy oświaty powstały dwa nowe akty prawne: 

ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawa Prawo oświatowe, które  

w części zastąpiły dotychczasową ustawę o systemie oświaty. W związku z tym w projekcie 

uchwały dokonuje się zmiany podstawy prawnej z ustawy o systemie oświaty na ustawę Prawo 

oświatowe. Wobec braku pytań w tej kwestii przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

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

z powyższym członkowie Komisji wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 9) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 

25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach podkreślając, że 

w wyniku reformy oświaty w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostało zlikwidowane Publiczne 

Gimnazjum w Biadaczu, w związku z tym należy usunąć zapis o obsłudze tej jednostki  

z dotychczasowej uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

Komisja jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziała się pozytywnie wobec przedstawionej 

propozycji, tym samym członkowie Komisji wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 10) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 

25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach” zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach informując zebranych, że w wyniku 

reformy oświaty z dniem 31 sierpnia 2017 r. zostało zlikwidowane Publiczne Gimnazjum  

w Biadaczu i w związku z tym należy usunąć zapis o obsłudze tej jednostki ze statutu. 

Wprowadzone zostały dwie nowe ustawy: Prawo oświatowe oraz ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych na podstawie, których GZEAS wykonuje zadania. GZEAS ma także przejąć nowe 

obowiązki dotyczące naliczania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego Komisja jednogłośnie tj. 3 głosami „za” opowiedziała się za przedłożoną propozycją. 
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W związku z powyższym członkowie Komisji wnoszą do Rady Gminy o podjęcie stosownej 

uchwały. 

Ad 11) W tym punkcie poinformowano o odbytej imprezie w Dąbrówce Łubiańskiej dla dzieci 

wraz z rodzinami. Wójt Gminy skierował podziękowania do p. M. Waleska – Sołtys wsi 

Dąbrówka Łubniańska za zorganizowanie imprezy. 

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

zakończył obrady o godzinie 16.55. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Projekt uchwały 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 oraz zasady przyznawania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany, 

Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół  

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany, 

Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łubniany, 

Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców 

zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Łubniany, 
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Nr 7 – Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

– Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych  

z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

Nr 8 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany, 

Nr 9 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

Norbert Dreier 

 

 

 


