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Protokół 

Ad 1) Z siódmego posiedzenia Komisji Oświatowej, która odbyła się w dniu 25 października 2019 r. 

o godzinie 13:00 w Sali narad Urzędy Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) 

w posiedzeniu Komisji Oświatowej uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Nieobecna była 

p. Anna Patelska). W związku z powyższym Komisja uzyskała quorum do podejmowania opinii 

i wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy 

Łubniany, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Urzędu Gminy oraz p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy Referent. 

Zaproszonym gościem oraz obecnym na posiedzeniu była p. Beata Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół.  

Przewodniczący Komisji Oświatowej – p. Jacek Roguła odczytał proponowany porządek obrad, który 

następnie został poddany pod głosowanie. Jednogłośnie 4 głosami „za” porządek obrad został 

zaakceptowany. 

Ad 2) W tym punkcie o przedstawienie raportu z wykonania zadań oświatowych, Przewodniczący 

Komisji Oświatowej poprosił p. Beatę Bort. Rozpoczynając p. Beata Bort poinformowała zebranych, że 

obowiązek, zobowiązanie i przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika 

z ustawy o prawie oświatowym. Zgodnie z zapisami powyższego przepisu organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki, za 

poprzedni rok szkolny. Kontynuując p. Beata Bort przedstawiła informacje nt. działalności szkół, ilości 

uczniów w szkołach podstawowych oraz w klasach gimnazjalnych. Ponadto poinformowała, że 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubniany naukę realizowali uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawiając ilość takich uczniów, z tego tytułu Gmina otrzymała 

w 2019 r. subwencję oświatową w wysokości 407 604,34 zł.  Subwencję oświatową Gmina otrzymuje 

również z tytułu nauk języków obcych tj. język Niemiecki, Angielski oraz Mniejszości Niemieckiej. 

Subwencja ogółem w roku 2019 wyniosła 2 181 168,49zł. Kontynuując p. Bort przedstawiła zebranym 

informację na temat wynikach obowiązkowych egzaminów, przeprowadzonych na poziomie 

ośmioklasistów oraz gimnazjalistów. Poinformowała również, w sposób szczegółowy o działalności 

przedszkoli, udziału w projektach, kadry pedagogicznej, finansów oświaty oraz prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora oświaty. (Zał. Nr 3) 

Przewodniczący Komisji Oświatowej, podziękował za przedstawienie tematu oraz zapytał o kwestię 

przyrostu osób, która jest w granicy 20%, a następnie przedstawiono, że to wynika też z reformy. P. Bort 

odpowiedziała, że w gimnazjum ubywało dzieci, natomiast w szkołach podstawowych tych dzieci 

przybywało.  P. Roguła zapytał wobec tego, czy w takim razie dzieci jest więcej o te 20% czy też jest 

to kwestią tylko wspomnianych przesunięć. Pytanie wynika z faktu, iż czytając uwagi oraz wnioski, 

wynika, że zmniejsza się ilość dzieci w szkołach przez co maleje subwencja. P. Bort poinformowała, że 
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maleje również liczba uczniów w oddziałach, im więcej dzieci jest w oddziałach tym lepiej, ponieważ 

subwencja przychodzi na ucznia. Dlatego też mniejsze oddziały są o wiele droższe.  

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji przeszedł do punktu kolejnego. 

Ad 3) Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos p. Wójt. W kilku słowach, chcąc odnieść się do projektu 

uchwały oraz do tego co się zadziało na Komisji Samorządowej, jak również do tego, że jedna uchwała 

dotycząca odwołania Przewodniczącego Rady została wycofana, a na to miejsce została włożona 

uchwała o wynagrodzeniu Wójta. Wobec powyższego poinformował zebranych Radnych, że to właśnie 

Radni są Jego pracodawcą, a co za tym idzie, powinien być oceniany po jakości pracy, zaangażowaniu 

oraz skuteczności. Uważa, że nikt nie chciałby być oceniany przez swojego pracodawcę, na zasadzie 

takiej, że „ jak Ty mi coś dasz, albo coś dla mnie zrobisz, to ja też Ci coś dam”, ponieważ jest to 

nieuczciwe. P. Wójt podkreślił, że nie godzi się na takie sytuacje oraz na to, by Jego wynagrodzenia 

oraz Jego osoba była towarem zamiennym. Dlatego odwołuje się do sumień oraz serc Radnych, aby 

podczas sesji zagłosowali w sposób zgodny z własnymi sumieniami. Zaznaczył również, że jest mu 

przykro, że podczas Komisji Samorządowej w dniu 21 października w taki właśnie sposób rozegrała się 

sprawa wprowadzenia do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia.  

P. Jacek Roguła – Przewodniczący Komisji Oświatowej, zaproponował, odnosząc się do słów p. Wójta, 

aby ocenić sytuację tak jak powinien to zrobić pracodawca oceniając pracownika, czyli wyniki pracy. 

Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu w tym temacie, Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały 

pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie 4 głosami „za” projekt uchwały został przyjęty.  

Ad 4) W punkcie wolne wnioski, jako pierwsza głos zabrała p. Beata Bort. Odpowiadając na 

wcześniejsze pytanie, poinformowała, że w roku szkolnym 2018/2019 było 554 uczniów, wcześniej 

534, a w roku 2016/2017 było 553 uczniów. P. Pyka poinformował, że część uczniów uczęszcza do 

Opola, zapytał zatem czy wiadomo jaki to jest procent uczniów, uczęszczających do szkół poza 

granicami naszej Gminy. Jak dodał, warto byłoby podnieść atrakcyjność placówek Gminnych, by 

zachęcić uczniów do nauki na terenie Gminy, a nie poza jej granicami.  

W odpowiedzi p. Bort poinformowała, że taka informacja była przekazywana do p. Patelskiej jesienią 

bądź wiosną.  

P. Roguła, w nawiązaniu, poinformował, że jednym z punktów do omówienia przez Komisję jest 

zapoznanie się z uwagami nauczycieli czy dyrektorów co można byłoby polepszyć w szkołach. 

W raporcie były również uwagi dotyczące tego, iż nie zawsze struktura organizacyjna oświaty nie 

zawsze jest dostosowana do potrzeb. Zatem, gdyby Komisja Oświatowa mogła by się w tej kwestii 

wypowiedzieć lub nad tym tematem popracować to prosi o informację.  

P. Wójt chcąc odpowiedzieć na pytanie, poinformował, że problem jest np. z dziećmi z Kolanowic, 

ponieważ uczęszczają one do szkoły w Węgrach. Prosi więc, aby Komisja Oświatowa pochyliła się nad 
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tą sprawą. Kontynuując dodał, że na jednym z zebrań wiejskich w Kolanowicach, zwrócił uwagę na tą 

kwestię, natomiast rodzice zwracali uwagę na problem dojazdu do szkoły. Gdzie szkoła podstawowa 

w Węgrach zapewnia taki transport uczniom, a drugim kluczowym argumentem było to, iż Kolanowice 

należą do parafii Osowiec a co za tym idzie uczęszczają na zajęcia religii przygotowujące do przyjęcia 

Komunii w swojej parafii. Niestety ilość takich dzieci jest duża, przez co subwencja w szkołach naszej 

Gminy jest mniejsza. P. Wójt poinformował, że w chwili obecnej nie ma pomysłu na to, by tą sytuację 

poprawić, i jak poinformował w chwili obecnej transport, który zawozi dzieci do szkoły jedzie do 

Kolanowic i może zabrać uczniów do Luboszyc. Jest to zatem wyzwanie dla Komisji Oświatowej aby 

się nad tym tematem pochylić oraz szukać rozwiązań dla tego problemu. Wartym zauważenia jest, że 

w roku 2019/2020 w szkole podstawowej w Luboszycach powstały dwa oddziały klasy pierwszej. Co 

znaczy, że więcej rodziców zdecydowało, by ich dzieci uczyło się na terenie naszej Gminy.  

P. Bort dodała, że w tym roku jest 165 uczniów w szkole podstawowej w Luboszycach.  

Głos zabrał również p. Sekretarz, odwołując się do pytania p. Pyki, mianowicie co można zrobić, by 

zatrzymać dzieci w naszej Gminie, zaznaczył, że w Brynicy również jest problem. Ponieważ dużo 

uczniów ucieka do szkoły w Kup. Warto byłoby więc, aby pomyśleć nad tym jak w niewielkim budynku 

szkoły, urządzić ósmą klasę lekcyjną. W tym budynków jest jedno z mieszkań, gdzie niewielki  kosztem 

można by adaptować to mieszkanie na kolejną salę lekcyjną, po to by te dzieci zatrzymywać. Dodał 

również, dobrze by było, gdyby nasze szkoły z wyprzedzeniem przed zapisem do klas pierwszych, 

zorganizowały kilka spotkań w szkole, robiąc dzień otwarty oraz pokazać atrakcyjność szkoły.  

P. Bort poinformowała, że takie spotkania są organizowane, dyrektorzy szkół, jeżdżą na spotkania do 

przedszkoli i zachęcają dzieci do nauki w ich szkołach oraz są organizowane dni otwarte. 

P. N. Dreier zabierając głos dodał, że Kolanowice przez przedszkole są połączone z naszą Gminą, więc 

warto się zastanowić co się dzieje dalej. Wcześniej był problem transportu jak p. Wójt wspomniał, 

natomiast teraz tego problemu nie ma. 

P. Roguła zaznaczył, by na następnej komisji podjąć temat dotyczący stypendium, przyznawanego przez 

Wójta Gminy Łubniany dla najbardziej uzdolnionego ucznia.  

P. Bort dodała, że wstępne propozycje zostały przekazane do p. Heisig – Brzany po rozmowach 

z dyrektorami.  

P. Roguła dodał, że przed wakacjami, była sporządzana kwalifikacja, gdzie okazało się, że 

dokumentacja „konkursowa” wymaga pewnych poprawek, aby ocena była bardziej sprawiedliwa oraz 

żeby wyróżniać dzieci w różnych kwestiach.  
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P. Wójt zaznaczył, że dzieci trzeba wyróżniać oraz doceniać, ponieważ to wtedy dostają tzw. wiatru 

w żagle. Należy więc kryteria rozszerzyć, aby więcej uczniów mogło z tego skorzystać w każdej szkole. 

P. Bort dodała, żer w tym roku nagroda była w szkole Brynicy i dwie w Łubnianach. 

P. Wójt dodał, że wszystkie dzieci które się starają powinny być docenione. 

P. Roguła odnosząc się do tej kwestii, poinformował, że z dokumentacji wynikało, że duży wpływ miały 

osiągnięcia sportowe na ocenę, jednak są dzieci, które dobrze się uczą a nie grają np. w piłkę. 

P. Dreier nawiązał do nagród „Orłów Opolskich”, gdzie nie ma tabelek, a są wyłapane talenty z różnych 

dziedzin. Należy więc wyłapywać takie „perły”, a nie ograniczać się do konkretnych przypadków.  

Przewodniczący Komisji Oświatowej wobec wyczerpania porządku obrad zakończył VII posiedzenie 

komisji o godzinie 13:43. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Raport z wykonania zadań oświatowych 

Nr 4 – Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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