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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 11 września 2018 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.30 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. 

N. Dreier. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków na 

statutowy skład 5 (nieobecna była p. A. Patelska). P. N. Dreier przytoczył porządek obrad (Zał. 

Nr 2), który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie tj. 4 głosami „za”.  Z ramienia 

Urzędu Gminy Łubniany w posiedzeniu udział wzięli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, 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. Zaproszenie na powyższe posiedzenie przyjęli 

także: p. Z. Łapczyńska – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, p. J. 

Tront – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy, p. E. Molenda – Zastępca 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach, p. P. Ryniak – Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Luboszycach oraz p. A. Baziuk – Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jełowej. 

Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta 

Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” (Zał. 

Nr 3) zreferowała p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach informując zebranych, iż przedłożony projekt ma na celu wyłonienie 

spośród wszystkich uczniów w Gminie Łubniany trzech najlepszych, którym zostanie 

przyznane jednorazowe stypendium, które wpłynie na podniesienie rywalizacji między 

uczestnikami, co będzie skutkowało lepszymi wynikami w nauce i udziałem uczniów w 

różnych zawodach i konkursach. P. B. Bort przytoczyła proponowane zmiany do wcześniej 

podjętej uchwały. Następnie p. B. Bort odniosła się do pytań przesłanych w dniu posiedzenia 

przez radną p. A. Patelską w następujących kwestiach: Dlaczego punktacja uwzględnia tylko 

język niemiecki, powinna równolegle uwzględniać również język angielski? P. B. Bort 

odpowiedziała, iż dyskusja w tym temacie była podejmowana kilkukrotnie, gdzie wskazywano 

na to, iż gmina Łubniany mieści się w regionie, gdzie język niemiecki jest propagowany. 

Kolejne pytanie, które zadała p. A. Patelska dotyczyło braku punktacji za etap szkolny konkursu 

wojewódzkiego? W celu angażowania i zachęcania uczniów do wzięcia udziału w konkursach 

wojewódzkich powinno się punktować również etap szkolny. P. B. Bort odpowiedziała, że w 

pierwszym podejmowanym przedmiotowym regulaminie w roku 2012 ujęty został także etap 

szkolny nawet za sam udział. Jednakże po roku stwierdzono, że wielu uczniów bierze udział w 
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konkursach, jednakże bez specjalnych osiągnięć. Wraz z Komisją Oświatową oraz Dyrektorami 

Szkół ustalono, że w regulaminie będzie uznawana punktacja za udział w konkursach 

gminnych. Ponadto p. A. Patelska  stwierdziła także, że powinien być odnotowany fakt, że 

punktowane osiągniecia powinny być uwzględnione na świadectwie szkolnym – oczywiste jest, 

że są oceny i zachowanie, natomiast dodatkowe osiągniecia również powinny być opisane na 

otrzymanym świadectwie szkolnym. P. B. Bort odniosła się do tej sugestii podkreślając, że 

świadectwa szkolne wypisywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

w  sprawie świadectw i dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, gdzie nie ma 

zapisu odnośnie kwestii poruszanej przez p. A. Patelską, tym samym nie może zostać to ujęte 

na świadectwie szkolnym ucznia. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, iż w przedłożonym 

regulaminie w dalszym ciągu konkursy ogólnopolskie mają zbyt niską punktację. P. B. Bort 

odpowiedziała, iż regulamin podejmowany w 2012 roku ujmował punktację za udział, iż nie 

było tak dużej rozpiętości w punktacji. Następnie przedstawiła obecną punktację, w której 

zostało już to zmienione. Radna z Luboszyc stwierdziła, iż ta rozpiętość w dalszym ciągu jest 

nieodpowiednia. Głos zabrał p. P. Ryniak stwierdzając, iż konkurencje sportowe powinny być 

oddzielone od tematycznych. Uwarunkował to, tym że o wiele więcej ogłaszanych jest 

konkursów sportowych aniżeli tematycznych, dlatego też uczeń wybitny sportowo może 

częściej i szybciej zyskać większą punktację, aniżeli uczeń wybitny w konkretnej tematyce. P. 

N. Dreier podkreślił, iż temat ten jest poruszany każdorazowo przez członków Komisji 

Oświatowej, tym samym należy zgłaszać wcześniej wnioski do takich projektów, aby przed 

samym podjęciem wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. P. K. Baldy dodał, iż przedmiotowy 

regulamin ma na celu wynagrodzenie uczniów, którzy są aktywni w wielu kwestiach. Ważne 

jest także, aby nasi uczniowie osiągali sukcesy na naszym terenie: gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim. P. J. Tront zauważyła, że czasami się zdarza, że dzieci z naszej gminy należą do 

klubów w sąsiednich gminach, które także zdobywają sukcesy, tym samym reprezentuje klub 

innej gminy. Zaznaczyła, że należy uściślić te zapisy. Dodała, że należy zapisać, że są 

promowane kluby i szkoły zrzeszone w gminie Łubniany. P. E. Kozik – Mikołaszek 

zasugerowała, żeby na razie przedstawić radnym powyższy projekt, a zmiany w wyżej 

poruszanej kwestii przedyskutować w przyszłym roku. W związku z powyższym p. B. Bort 

zwróciła się do zebranych, aby przesyłać propozycje do omawianego regulaminu. W związku 

z brakiem dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przedstawionym materiałem, w 

wyniku którego 4 głosami „za” przyjęto powyższa propozycję. W związku z powyższym 

Komisja Oświatowa wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały. 
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Ad 2) W kwestii „Analizy i oceny stanu szkół na terenie gminy Łubniany po pierwszym roku 

reformy oświatowej” jako pierwsza głos zabrała p. Z. Łapczyńska informując zebranych, iż w 

szkoła podstawowa w Łubnianach obecnie posiada 10 oddziałów, zatrudnia 26 nauczycieli. W 

szkole tej jest wystarczająca ilość sal lekcyjnych. Natomiast pojawiają się problemy w związku 

z zatrudnieniem nauczyciela doradztwa zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, gdyż są to 

pojedyncze godziny w tygodniu. Z kolei nauczyciele biologii, fizyki i chemii są nauczycielami 

objazdowymi, co wiąże się z dużą liczbą okienek, przejazdów oraz dostosowaniem planu 

lekcyjnego do funkcjonowania szkoły. (Z posiedzenia wyszedł p. K. Pietrek – jest 3 radnych). 

Problem stanowi także brak wyposażenia pracowni przedmiotów ścisłych. P. B. Bort dodała, 

że w bieżącym roku wystąpiono o dodatkową subwencję oświatową, gdzie wniosek mogła 

zgłosić tylko jedna szkoła, w tym roku wniosek ten zgłosiła PSP w Brynicy. W związku z 

powyższym szkoła ta otrzymała środki w wysokości 38.000,00 zł na pomoce dydaktyczne do 

przedmiotów ścisłych. P. E. Kozik – Mikołaszek zapytała czy nie można by rozdzielić tych 

środków na inne szkoły? P. B. Bort odpowiedziała, że wniosek ten jest wystosowany przez 

konkretną szkołę. P. J. Tront podkreśliła, że potrzebna jest pracownia z zapleczem. W szkole 

w Brynicy nie ma żadnej takiej sali, a postawienie ścianki działowej wiąże się zastosowaniem 

nowych przepisów prawa budowalnego, gdzie stary budynek po takiej przebudowie musi 

spełnić nowe normy, których nie jesteśmy w stanie spełnić w tym budynku. W szkole mieści 

się 7 sal lekcyjnych. Jest to obecnie największy problem, z którym boryka się szkoła w Bynicy. 

Następnie głos zabrał p. A. Baziuk – Dyrektor PSP w Jełowej informując zebranych, iż szkoła 

którą reprezentuje posiada obecnie 10 oddziałów, gdzie pracuje 21 nauczycieli, z czego połowa 

pracuje w dwóch, trzech szkołach, co wiązało się z poważnym problemem utworzenia planów 

lekcyjnych. Ponadto podkreślił  brak ławek wraz z krzesłami. P. P. Ryniak dodał, iż w szkole 

w Luboszycach obecnie jest 12 oddziałów, gdzie uczy 36 nauczycieli. Na zakończenie tego 

punktu poinformowano, że szkoły biorą udział w projekcie „Młodzi odkrywcy sekretów nauki”, 

gdzie można otrzymać sprzęt pomoc dydaktycznych. Dodał, iż w budżecie szkoły brakuje 

środków na opał do końca tego roku. Podkreślono, że reforma ciągle trwa, dlatego też do marca 

trzeba będzie dostosować szkoły do nowego rozporządzenia, które dopiero wejdzie w życie. 

Przedstawiono założenia powyższego rozporządzenia. 

Ad 3) Propozycje do budżetu gminy na 2019 r. złożyła p. J. Tront informując, iż musi swoją 

placówkę dostosować do wymogów przeciwpożarowych tj. likwidacji drewnianych ścianek, 

wymiana linoleum oraz drzwi ognioodpornych. Następnie głos zabrała p. Z. Łapczyńska 

zgłaszając, iż w szkole w Łubnianach jest zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, 
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wyposażenie pracowni chemicznej oraz zaplecze w tej sali, wyposażenie sali gimnastycznej. P. 

A. Baziuk podkreślił, iż w szkole w Jełowej jest zapotrzebowanie na ułożenie rynien oraz rur 

spustowych, położenia papy termozgrzewnej oraz innych prac w tym zakresie. Ponadto brakuje 

wyposażenia pracowni fizyczno – chemicznej, geograficznej oraz biologicznej. Na zakończenie 

głos zabrał p. P. Ryniak, który zwrócił uwagę na zbyt duży koszt opału olejowego (80,000,00 

zł) do budynku szkoły w Biadaczu, gdzie należałoby przeprowadzić termomodernizację 

budynku tj. wymianę pieca, wymianę okien. Ponadto można by także pomyśleć w najbliższym 

czasie o wymianie komputerów oraz o e-dzienniku. 

Ad 4) W kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy Łubniany p. N. Dreier podkreślił, jak ważne 

jest podtrzymanie bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży. Przedstawił 

projekty, w których startują szkoły z naszej gminy. Przedstawiciele placówek oświatowych 

przedstawili projekty oraz szkolenia, w których biorą udział uczniowie z ich szkół. P. P. Ryniak 

zasugerował, aby w przyszłości ująć środki pieniężne na utrzymanie bezpieczeństwa wśród 

uczniów oraz całej społeczności gminy Łubniany. P. K. Baldy zapytał czy dzieci w szkole mają 

przy sobie telefony komórkowe? Zapytał także czy nie można by ich zabezpieczyć w szafkach, 

aby na lekcjach nie miały one dostępu do telefonu i skupiły się na lekcjach? P. P. Ryniak 

odpowiedział, że dzieci mają w szkole telefony, jednakże nie mogą ich używać, jedynie za 

pozwoleniem rodziców. P. N. Dreier podkreślił, aby nie zabraniać dzieciom korzystania z 

telefonów, ale uczyć je bezpiecznego i edukacyjnego korzystania z tych urządzeń. Następnie p. 

K. Baldy poruszył kwestię budowy ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Łubniany, gdzie 

obecnie będzie ogłaszany przetarg na odcinek w miejscowości Brynica. Pod koniec tego roku 

ogłoszony zostanie przetarg na budowę ścieżki do miejscowości Świerkla – Opole. Z kolei 

wiosną Urząd Gminy planuje przystąpić do ogłoszenia przetargu na budowę ścieżki pieszo – 

rowerowej od Kępy do Biadacza. P. E. Kozik – Mikołaszek podkreśliła, że przecież nie ma 

gotowych projektów na te odcinki. Wójt Gminy Łubniany odpowiedział, iż projekty są 

zrealizowane, w szczególności obecnie sprawdzany jest projekt na odcinek w centrum Brynicy. 

Na odcinek z Brynicy do Świerkli także jest projekt. Z kolei na odcinek Kępa – Biadacz jeszcze 

nie jest w całości dokończony. Natomiast faktycznie projektu jeszcze nie ma na odcinek od 

Masowa do Jełowej. 

Ad 5) P. K. Baldy zapytał jak będzie wyglądało dalsze funkcjonowanie w dwóch budynkach 

szkoły podstawowej w Luboszycach? P. P. Ryniak stwierdził, iż plany funkcjonowania tej 

placówki pokaże przyszły rok szkolny, gdyż założono, że przez pierwsze dwa lata szkoła ta 

będzie funkcjonować w dwóch budynkach. Natomiast budżet i koszty były tak obliczone, że 
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obecnie brakuje funduszy na opał, ogrzewanie. Podkreślił, iż była to także decyzja Rady 

Gminy, że szkoła ta pozostaje w dwóch budynkach. Dodał, iż budżet był ustalany w innej 

formie. P. K. Baldy zapytał o to, czy Dyrektor tej placówki wnioskował do Rady Gminy o, to 

aby szkoła ta funkcjonowała w jednym budynku? Zwrócono uwagę na koszty utrzymania tych 

dwóch placówek. P. E. Kozik – Mikołaszek zasugerowała, że skoro Rada Gminy podjęła 

decyzję o tym, ze szkoła będzie funkcjonować w dwóch budynkach, to przecież budżet 

powinien zostać w tej kwestii zabezpieczony. W związku z czym jaka różnica pomiędzy 

budżetem, który został udostępniony w obecnym roku dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Luboszycach, a kosztami, które zostały zabezpieczone w zeszłym roku, wiedząc, że będą 

utrzymywane dwa budynki w ramach tej szkoły? Podkreśliła, że w ubiegłym roku nie było 

problemów z brakiem funduszy na ogrzewanie budynku w Biadaczu. Dodała, że przed chwilą 

Wójt zasugerował, że Dyrektor ma wystąpić do Rady Gminy o funkcjonowanie tylko jednego 

budynku w ramach tej szkoły. Za chwilę okaże się, że Dyrektor PSP w Brynicy ma takie koszty 

remontu, których budżet gminy nie udźwignie i czy też będzie Wójt kazał składać Dyrektor 

PSP w Brynicy do Rady Gminy o wniosek zamknięcia szkoły w Brynicy? Wójt Gminy 

Łubniany odpowiedział, iż absolutnie nie jest jego zamiarem, aby którąś ze szkół zamknąć. 

Według rozmów z rodzicami dzieci z Luboszyc ustalono, że po dwóch latach do szkoły w 

Luboszycach będą uczęszczać dzieci klas I-III, a od klas IV – VIII do budynku w Biadaczu. 

Wtedy tez część budynku w Luboszycach mogłaby być zagospodarowana w innym celu, tym 

samym kto inny ponosił by część kosztów utrzymania tego budynku. Obecnie te koszty w 100% 

ponosi Dyrektor PSP Luboszyce. P. E. Kozik – Mikołaszek podkreśliła, iż jej jako rodzicowi 

na spotkaniu Wójt Gminy nie zaproponował alternatywy funkcjonowania tego budynku. 

Dodała, że nie wie co Wójt ma na myśli mówiąc, że będzie klasa I-III w szkole, do której 

uczęszcza jej dziecko. P. K. Baldy odpowiedział, iż taka propozycja była, jednakże rodzice 

podnieśli ogromne larum, ze się likwiduje szkołę. Rodzice dzieci z Luboszyc tak mówili o 

dzieciach uczęszczających do gimnazjum jakby były potworami i zrobiły krzywdę dzieciom z 

Luboszyc. P. E. Kozik – Mikołaszek stwierdziła, ze są to pomówienia. Dodała, że Wójt nie 

zaproponował, żadnej alternatywy w tej kwestii, oprócz tego że pojawiając się na zebraniu 

stwierdził, ze chce zamknąć szkołę. Dopiero kiedy nastąpiło poruszenie wśród rodziców, Wójt 

zaczął się z tego wycofywać. Do tej pory rodzice nie usłyszeli co gmina ma zamiar zrobić z 

budynkiem pozostawiając tam jedynie klasy I-III. Niech się nie dziwi, że rodzice nie zgadzają 

się na takie funkcjonowanie tej szkoły, gdyż rodzice do tej pory nie wiedzą jakie ma zamiary 

gmina w stosunku do tego budynku. Póki co radna z Luboszyc słyszy jako rodzic, że Wójt 

Gminy sugeruje Dyrektorowi PSP Luboszyce o wystąpienie do Rady Gminy o zamknięcie 
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budynku. W związku z powyższym p. K. Baldy odpowiedział, iż na spotkaniach i zebraniach 

podkreślano, iż w tym miejscu może zostać przeniesiony ośrodek zdrowia z Luboszyc, część 

gminnego ośrodka kultury lub sala wiejska. Na razie nie może zapewnić, co będzie w tym 

budynku skoro tam jeszcze uczęszczają dzieci klas IV-VI. Ponadto dodał, iż oczekuje także 

jakiejś sugestii Dyrektora PSP Luboszyce w tej kwestii. P. P. Ryniak stwierdził, iż koszty 

ogrzewania budynku w Luboszycach wynosiły około 13.000,00 zł a koszty ogrzewania 

budynku w Biadaczu wyniosły 80.000,00 zł. Dlatego też koszty te powinny zostać 

zredukowane poprzez termomodernizację, o której wspomniał we wcześniej omawianym 

punkcie. Głos zabrał p. K. Baldy podkreślając, że sugestią radnej z Luboszyc było przeniesienie 

do budynku w Biadaczu, Urzędu Gminy. Jednakże należy zauważyć, że budynek ten jest 

przystosowany do prowadzenia nauki dzieci, i tak też powinno pozostać. Nie może być tak, iż 

środki będą przekazywane na termomodernizację budynku w Biadaczu, a w dalszym ciągu 

rodzice dzieci z Luboszyc nie będą wyrażali zgody na to, aby klasy IV-VIII w całości 

uczęszczały do budynku w Biadaczu. P. E. Kozik – Mikołaszek podkreśliła, iż koszty 

utrzymania budynku w Biadaczu są strasznie wysokie. Na powyższe Wójt Gminy 

dopowiedział, iż Dyrektor PSP w Luboszycach powinien wcześniej sygnalizować o tak 

wysokich kosztach utrzymania tego budynku. Wójt Gminy sugerował wcześniej, aby zmienić 

kocioł na ogrzewanie gazowe w tym budynku. P. E. Kozik – Mikołaszek dodała, iż temat ten 

nie był podejmowany na posiedzeniach Komisji Oświatowej czy sesjach Rady Gminy 

Łubniany. Głos zabrała p. B. Bort informując, że kwestia ta była poruszana kilkukrotnie w 

rozmowach z byłą Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Biadaczu, p. E. Syrytczyk. Radna z 

Luboszyc stwierdziła, że jako radni nie mają wiedzy o tak wysokich kosztach utrzymania tego 

budynku. Nagle okazuje się, że w budżecie nie starcza środków na utrzymanie tego budynku. 

Wiedząc o takim funkcjonowaniu tej szkoły, środki te powinny zostać zabezpieczone. Wójt 

Gminy podkreślił, iż mówił o tym, że koszty utrzymania tych budynków będą zbyt duże, 

dlatego tez proponował, aby połowę obiektu wynająć. Przewodniczący Komisji Oświatowej 

podsumował, że w kwestii ogrzewania jedynie radni powinni się bić w pierś, ze czegoś nie 

doczytali w materiałach im przekazywanych. Dokumenty te nie są ukrywane, a radni po prostu 

nie doczytali kosztów związanych z utrzymaniem tego budynku. Dlatego też nie można mówić, 

w takim sensie, że nikt radnego nie poinformował o tych kosztach, bo jego zadaniem jest 

zagłębienie się w przekazywane materiały i dokumenty. 

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

zakończył obrady o godzinie 16.35. 
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Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiał dotyczący „Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta 

Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

Norbert Dreier 

 

 

 


