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Protokół 

Z posiedzenia Komisji Oświatowej, odbytego dnia 18 stycznia 2019 r. o godzinie 13.00  

w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 

5 członków na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii i wniosków. Przewodniczący Komisji Oświatowej 

przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2). Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu 

udział wzięli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – 

Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska, p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  

p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz p. M. Wyzdak – 

Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych. 

Ad 1) W tym punkcie p. T. Pyka przedstawił proponowany zakres działalności Komisji 

Oświatowej, który obejmowałby zakres oświaty, kultury, wychowania fizycznego oraz ochrony 

zdrowia. Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego  

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Oświatowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Tomasz 

Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła 

przedmiotową propozycję.  

Ad 2) W powyższej kwestii Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła przedstawił 

proponowany plan pracy Komisji Oświatowej na 2019 r.: 

I kwartał 

1. Wybór Przewodniczącego Komisji Oświatowej. 

2. Praca nad budżetem gminy na 2019 r. 

3. Zatwierdzenie planu pracy komisji i terminów jej posiedzeń. 

4. Harmonogram spotkań z dyrektorami placówek oświatowych  (publicznych  

i niepublicznych) w celu pozyskania takich informacji jak, m.in.: prognoza liczby dzieci 

rok szk. 2019/2020, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (równolegle 

spotkanie z dyr. i pracownikami ŁOK), harmonogram wydarzeń kulturalnych  

i sportowych z udziałem dzieci i młodzieży do końca roku  szkolnego 2018/2019, 

współpraca z rodzicami. 

5. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

6.  Spotkanie z dyrektorami przedszkoli – omówienie czasu pracy w  przedszkolach. 
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7. Spotkanie z Szefem Zrzeszenia GZ LZS i Prezesami wszystkich klubów nt. 

prowadzonych działań i projektów w sporcie. 

8. Spotkania z zaproszonymi gośćmi (pracownicy szkół, pracownicy kuratorium, 

członkowie innych komisji stałych) – wymiana doświadczeń, opiniowanie projektów 

uchwał dot. edukacji. 

9. Sprawy bieżące. 

 

II i III kwartał 

 

1. Profilaktyka zdrowotna, akcje promujące zdrowie – propagowanie zdrowia na terenie 

gminy. 

2. Bezpieczeństwo w gminie – na terenach szkolnych, przyszkolnych, w drodze do szkoły 

– spotkanie z policjantami (poruszenie spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci  

w czasie ich wypoczynku). 

3. Wypoczynek wakacyjny – zebranie informacji o wypoczynku organizowanym  

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

4. Podsumowanie pracy Komisji za I półrocze 2019 r. 

5. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

6. Sprawy bieżące. 

 

 IV kwartał 

1. Propozycje do projektu budżetu na 2020 r.  

2. Uroczyste spotkanie z dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

zaproszenie emerytowanych i zasłużonych  dyrektorów i nauczycieli z Gminy 

Łubniany. 

3. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

4. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu  zasięgnięcia informacji o 

funkcjonowaniu tych placówek w nowym roku szkolnym. 

5. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

6. Podsumowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń. 

7. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości. 

8. Podsumowanie prac komisji w 2019 r. 

9. Plan pracy na 2020 r.  
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P. N. Dreier zwrócił uwagę, aby w IV kwartale w punkcie 2 ująć także przedszkola. P. A. 

Patelska odpowiedziała, że kwestia ta zostanie ujęta w brzmieniu „placówek oświatowych”. 

Wobec braku kolejnych uwag przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie  

tj. 5 głosami „za” Komisja Oświatowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Tomasz Pyka,  

p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła 

przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej” (Zał. Nr 3) omówiła  

p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż proponuje się dokonanie zmian  

w dochodach budżetowych bieżących w wysokości 30.000,00 zł w dziale 756 rozdział 75616 

§ 0500 w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych. W wydatkach budżetowych 

bieżących także planuje się dokonanie zwiększeń w kwocie 30.000,00 zł w następujących 

działach: 

1) Dział 801 rozdział 80195 – dotacja celowa na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (złożona została 

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji , oświaty i wychowania – Rozwój i wsparcie edukacji alternatywnej 

-  na doposażenie głównej siedziby i miejsca pracy dydaktyczno-wychowawczej  

dla dzieci w Bajkowym Lesie  w Łubnianach) - 10.000,00 zł; 

2) Dział 855 rozdział 85505 – dotacja dla żłobka (po zmianie kwoty dotacji na jedno 

dziecko) – 10.000,00 zł; 

3) Dział 855 rozdział 85505 – środki na zwroty kosztów za dzieci z Gminy Łubniany 

uczęszczające do żłobka w Dobrzeniu Wielkim (na podstawie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki) – 10.000,00 zł. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 5 głosami 

„za” Komisja Oświatowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Tomasz Pyka, p. Jacek Roguła, 

p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła przedmiotową propozycję. 

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

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany” (Zał. Nr 
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4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na podstawie  

art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy 

ustala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej. W projekcie uchwały 

zmieniającej Uchwałę z dnia 26 marca 2018 r. uległa podwyższeniu kwota miesięczna dotacji 

na jedno dziecko w żłobku – do kwoty 400,00 zł. Zmiana powyższa obowiązywałaby  

od 1 marca 2019 r. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Oświatowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Tomasz 

Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła 

przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki” (Zał. Nr 5) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując 

zebranych, iż na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do 3 lat istnieje możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobkach, klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna dzieciom  

z terenu innej gminy, niż gmina dotująca dane żłobki na swoim terenie. Do żłobka  

„Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Gminie Dobrzeń Wielki uczęszcza ok. 4 dzieci z Gminy 

Łubniany. Podjęcie powyżej kwestii pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 

Wielki w sprawie finasowania kosztów dzieci z Gminy Łubniany objętych opieką w żłobku  

w Gminie Dobrzeń Wielki. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 

jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Oświatowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Tomasz 

Pyka, p. Jacek Roguła, p. Anna Patelska, p. Norbert Dreier oraz p. Maria Waleska) poparła 

przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy  

o podjęcie stosownej uchwały. 

Ad 6) P. N. Dreier zwrócił się z prośbą, aby w ramach RODO utworzyć służbowe e-maile dla 

nauczycieli placówek oświatowych. Ponadto poruszył kwestię zasadności pobierania opłat  

za udostępnianie sali gimnastycznej mieszkańcom w godzinach popołudniowych.   

P. A. Patelska odpowiedziała, że rodzice dzieci trenujących przy Łubniańskim Ośrodku Kultury 

wpłacają każdego miesiąca składki, aby móc korzystać z sali, więc byłoby niesprawiedliwym 

zwolnienie mieszkańców Jełowej korzystających z sali gimnastycznej z wnoszonych opłat. 

Głos zabrała p. B. Cebula wyjaśniając kwestię w jaki sposób środki te powinny być rozliczane. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad p. J. Roguła, Przewodniczący Komisji Oświatowej 

o godzinie 13.25 zakończył obrady. 

 

Wyciąg z protokołu: 

- dla p. M. Mosznera – kwestia służbowych e-maili dla nauczycieli placówek oświatowych. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r., 

Nr 4 – Materiały dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 

26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany, 

Nr 5 – Materiały dotyczące porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki, 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący 

Komisji Oświatowej 

 

Jacek Roguła 

 

 

 


