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Protokół 

Ad 1) z siedemnastego posiedzenia Komisji Oświatowej, które odbyło się 9 czerwca 2021 r. 

o godz. 8:30 w Sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) 

w posiedzeniu wzięło udział 5 członków na statutowy skład 5, wobec czego Komisja uzyskała 

quorum do podejmowania opinii, decyzji oraz wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy 

w posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca 

Wójta, p. K. Kępa -Danek – Skarbnik Gminy, p. Ł. Kochanek 0 kierownik referatu 

budownictwa, p. A. Szałatkiewicz – młodszy referent. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: 

p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Łubnianach, 

p. I. Święcicka – Dyrektor PSP Brynica, p. R. Buchta – Przewodniczący Rady Gminy, 

p. E. Bartyla – przedstawiciel Rady rodziców PSP Brynica, p. T. Żelasko – Radny Gminy 

Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. Jacek Roguła, przywitał wszystkich zebranych 

Radnych oraz zaproszonych gości po czym odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2) 

Wobec braku pytań oraz wniosków Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. 

Ad 2) Jako pierwszy w tym punkcie, głos zabrał p. Wójt, który poinformował, iż docierają do 

niego informacje, że „zabiera się” za kolejną osobę, ponieważ posiada z nią konflikt, jednak, 

gdyby tak było decyzja została by podjęta bez wiedzy Rady. P. Wójt podkreślił, iż chciałby 

poznać opinie oraz sugestie, w jaki sposób rozwiązać zaistniały problem, a zdanie Rady będzie 

kierunkiem do podjęcia działań w zakresie publicznej szkoły podstawowej z Brynicy.  

Kolejno głos zabrała p. Dyrektor PSP Brynica, która poinformowała, iż szkoła nie dysponuje 

pełnym lokalem. Jak przedstawiono w piśmie (Zał. Nr 3) obecnie w szkole funkcjonuje 

7 oddziałów, jednak za dwa lata będzie już pełna obsada a dostępnych jest jedynie siedem sal, 

z czego dwie pełnią podwójne funkcje tj. jednocześnie funkcjonuje jako świetlica, biblioteka 

i sala lekcyjna. P. Dyrektor poinformowała również, iż w szkole w Brynicy nie ma 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej, więc największa dostępna sala została do tych celów 

przysposobiona, która jednocześnie jest salą klasową, wobec czego ławki według potrzeby są 

wynoszone co znacznie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Nadmieniono, iż szkoła 

potrzebuje kolejnych pomieszczeń, a budynek posiada potencjał na przysposobienie kolejnych 

sal. Dodano, iż metraż strychu to około 120 m2, z których niestety nie można korzystać, 

ponieważ nie ma do nich dojścia, co wynika z architektury budynku. Wejście na strych znajduje 

się na wspólnej klatce schodowej szkoły oraz mieszkania nauczycielskiego, gdzie od strony 
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szkoły mieszkanie jest zamknięte, a lokatorzy korzystają z osobnego wejścia do budynku. 

Zaznaczono również, iż mieszkanie nauczycielskie posiada około 80 m2, wobec czego 

w budynku szkoły jest około 200 m2, z których szkoła nie może skorzystać. P. Święcicka 

dodała, iż w budynku przeprowadzane są bieżące remonty, gdzie pomimo tak małej 

powierzchni, udało się utworzyć pomieszczenie do zajęć indywidualnych., ponieważ jest coraz 

więcej dzieci z orzeczeniami.  

Następnie p. Bort poinformowała, iż problem rozpoczął się po reformie oświaty, gdzie 

wprowadzono osiem oddziałów. Obecnie w szkole w Brynicy jest 7 oddziałów, natomiast od 

września szkole powstanie dodatkowy oddział i zgadza się z p. Dyrektor, że nie ma miejsca 

w szkole, aby utworzyć miejsce dla dodatkowego oddziału. Na podstawie danych z systemu 

informacji oświatowej można stwierdzić, iż dwa kolejne roczniki będą większe, gdyż będą 

liczyły 12-13 osób, natomiast obecnie największa klasa 7 liczy 13 osób. P. Bort dodała, iż już 

w 2018 r. podczas posiedzenia Komisji Oświatowej, ówczesna p. Dyrektor informowała 

o problemie z ilością miejsc.  

P. Roguła zauważył, iż można stwierdzić, że zarządzanie szkołą w takich warunkach wymaga 

sporej kreatywności. Zapytał również, czy będzie możliwość funkcjonowania w budynku przez 

kolejny rok szkolny. P. Święcicka odpowiedziała, iż będzie to możliwe, jednak ze względu na 

większość ilość dzieci w klasach, będzie to znacznie utrudnione. P. Wójt poinformował, że jak 

wskazano, temat ten poruszany był już wcześniej, wobec czego należy się zastanowić co w tej 

kwestii zostało zrobione podczas poprzedniej kadencji. Dodał również, iż w tych czasach, 

szkoła powinna być atrakcyjna, aby dzieci chciały się dalej kształcić w danej miejscowości. 

P. Wójt dodał, iż obecnie należy się poważnie zastanowić, jak rozwiązać powstały problem. Na 

jednym z zebrań wiejskich podkreślał, iż jest ostatnią osobą, która chciała by tą szkołę zamknąć, 

ponieważ to spowodowałoby powolne „zamieranie” sołectwa poprzez brak dzieci i młodzieży. 

P. Wójt podkreślił również, iż to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek podjęcia 

decyzji w jakim kierunku zostanie rozwiązany problem, jednak nie wyobraża sobie, aby podjąć 

decyzję bez porozumienia z Radą. Należy więc wypracować model w jaki sposób rozwiązać 

problem – czy uda się utrzymać szkołę w klasach 1- 8, bądź podzielić szkołę na oddziały. 

Koniecznym jest również odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy, aby kształcić dzieci, 

żeby później zdobywały nagrody oraz dalej się rozwijały pod sztandarem innej szkoły. 

Przedstawicielka z Rady Rodziców poinformowała, iż nie chciałaby, aby szkoła została 

podzielona. P. Bort dodała, iż podział szkoły na oddziały, może doprowadzić do tego, że 

rodzice będą od początku posyłali dzieci do szkół w których ciągiem jest osiem klas, przez co 
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szkoła w Brynicy może stracić podopiecznych. P. Wójt dodał, iż ze swoich doświadczeń wie, 

że rozdzielenie dziecka z rówieśnikami, z którymi do tej pory się zżyło jest ciężkim przeżyciem. 

Poinformowano również, iż obecnie oczekuje się na wyniki naboru związanego między innymi 

z termomodernizacją budynku szkoły w Brynicy. 

Głos zabrała również p. Patelska, która poinformowała, iż po zapoznaniu się z pismem, można 

stwierdzić, iż wszystkim zależy na rozwoju szkoły i ponieważ jest to oczywiste, nie rozumie 

dzisiejszej dyskusji. P. Patelska zapytała, czy p. B. zdaje sobie sprawę z problemu, jak do tego 

podchodzi oraz jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie. P. Wójt odpowiedział, iż warto 

rozmawiać i rozwiewać wszystkie wątpliwości, z tego względu, że niektóre osoby, chcą z tego 

zrobić sprawę polityczną, co jest nieprzyzwoite. Poinformowano również, iż w ubiegłym roku 

zorganizowano spotkanie z lokatorem, w którym uczestniczyli również: p. Krzyścin, 

P. Żelasko, P. Dyrektor, p. Brzana. Wywnioskowano wówczas, że p. B. widzi potrzebę oraz 

problem, jednak kwestia związana jest ze znalezieniem innego lokum dla lokatora, jednak jest 

to temat do poruszenia na odrębnym posiedzeniu Komisji. P. Wójt poprosił, aby każdy Radny 

wypowiedział się, w jakim kierunku organ wykonawczy ma kierować działaniami, aby podczas 

zebrania wiejskiego w Brynicy móc poinformować o wspólnie wypracowanego stanowiska 

podejmuje się określone działania.  

P. Patelska poinformowała, iż dopiero dzień przed Komisją dowiedziała się, że w tym lokalu 

zamieszkuje p. B. Poinformowała, iż uważa, że nie należy patrzyć na to kto tam mieszka, 

a winno się zastanowić w jaki sposób prawny rozwiązać problem, czy istnieje możliwość 

znalezienia innego lokum tak, aby szkoła jak najszybciej mogła przejąć dodatkowe 

pomieszczenia.  

P. Dreier zauważył, iż aby podjąć dalsze decyzje należy zapoznać się z umową oraz jaką opinię 

w tej kwestii ma radca prawny.  

P. Pyka poinformował, iż p. Przewodniczący poruszył bardzo ważną kwestię, ponieważ nie 

ulega wątpliwości, że wszystkim zależy na rozwoju szkoły, natomiast, aby rozpocząć działania, 

koniecznym jest zapoznanie się z opinią prawną oraz umową. P. Wójt odpowiedział, iż jest to 

umowa na wynajem mieszkania komunalnego i zgodnie z ustawą, gmina musi zaproponować 

inne lokum, jeżeli chce przejąć dane mieszkanie. P. Pyka zauważył, iż to dotyczy nauczyciela 

i nie jest to umowa z osobą cywilną. P. Kochanek poinformował, iż obowiązuje tutaj prawo 

lokatorskie i nie ma znaczenia, czy jest to nauczyciel. Ze wstępnej analizy wynika, iż jeżeli ta 

osoba nie opuści dobrowolnie mieszkania to gmina, nie może lokatora eksmitować bez 
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zapewnienia lokalu zamiennego. P. Pyka podkreślił, iż prosi o przygotowanie do wglądu 

umowy oraz opinii radcy prawnego w kwestii obowiązującego stanu prawnego oraz 

możliwości.  

P. Pyka kierując się do p. Dyrektor zapytał, czy znana jest ilość uczniów, która uczęszcza do 

sąsiednich szkół tj. Kup, Łubniany czy Opole. P. Święcicka odpowiedziała, iż nie prowadzi 

takich statystyk. Obecnie szkoła w Brynicy ma 58 uczniów, natomiast należy zwrócić uwagę, 

iż uczęszczają do niej jedynie uczniowie z Brynicy, natomiast inne szkoły skupiają dzieci 

z różnych miejscowości. P. Dyrektor dodała, iż podejmuje się działania, aby dzieci było coraz 

więcej, szkoła stała się innowacyjna i nastawiona na indywidualne nauczanie, co przekłada się 

na efekty i wyniki jakie osiągają uczniowie. Poinformowano również, iż w szkole w Kup może 

być około 20 – 23 uczniów. P. Pyka zauważył, iż oczywistym jest, że im mniej jest dzieci 

i więcej czasu poświęca się jednemu uczniowi to jego wyniki będą wyższe.  

P. Krzyścin zauważył, iż nie ma osoby, która kwestionowałaby zasadność istnienia szkoły, 

szkoła potrzeba jest wiosce, gminie, mieszkańcom Brynicy oraz dzieciom. Jak można zauważyć 

szkoła się rozwija i zapewne rodzicom również zależy na modernizacji szkoły. P. Krzyścin 

dodał, iż należy szybko podjąć decyzję w sprawie sytuacji lokalowej, ponieważ od tego zależy 

w jakich warunkach funkcjonują dzieci. 

P. Żelasko poinformował, iż również nie chciałby, aby dzieci na pewnym etapie kształcenia 

były przenoszone do innej placówki, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na dziecko. 

Dodał również, iż jest mało czasu na przystosowanie budynku dla kolejnych roczników, gdzie 

będzie więcej uczniów uczęszczało do szkoły, dlatego też trzeba jak najszybciej zająć się 

problem i zapoznać się z opinią prawną. 

P. Buchta, podobnie jaki poprzednicy podkreślił, że rozwój szkoły jest bardzo ważny. Dodał 

również, iż szkoła w Brynica zawsze broniła się również w kwestiach finansowych, ponieważ 

mimo małej ilości uczniów, subwencja była wystarczająca. P. Buchta podkreślił, iż 

najważniejszym jest porozumienie z lokatorem, chyba że sytuacja wymusi posunięcia się do 

procedury prawnej. P. Wójt poinformował, iż bezwzględnie istnieje konieczność zaciągnięcia 

opinii prawnej, aby działać zgodnie z prawem oraz w sposób przyzwoity. Dodał również, iż 

najważniejszym dla niego jest to, aby Radni, jako środowiska społeczne, dali  

„zielone światło” organowi wykonawczemu, aby móc zająć się tym problemem oraz 

podejmować decyzje, żeby uniknąć sytuacji, gdzie mówi się, że organ wykonawczy chce się 

pozbyć zasłużonego mieszkańca. P. Wójt podkreślił, iż nie odkłada problemów a stara się je 
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rozwiązywać, co nie zawsze będzie się innym podobało. Zaznaczono, iż problem w szkoły 

w Brynicy nie jest problemem Wójta, a społeczności, społeczności Rady Gminy, Rady 

Rodziców, społeczności Dyrektorskiej oraz Urzędu Gminy. P. Wójt poinformował, iż jeżeli 

wszyscy wyrażają chęć i wolę rozwoju szkoły, to rozumie, iż otrzymuje delegacje do tego, aby 

w sposób prawny przystąpić do działania w tym zakresie. 

Następnie głos zabrała p. Waleska, która zauważyła, że na pierwszym miejscu, winno brać się 

pod uwagę dzieci, dlatego też, należy starać się, aby szkoła w Brynicy się rozwijała.  

P. Piestrak zauważył, iż ustawa o ochronie lokatorów zabrania „wyrzucenia na bruk” lokatora 

oraz wymaga zapewnienia lokalu zastępczego. Dodał również, iż pozostałe mieszkania 

komunalne są o znacznie mniejszej powierzchni aniżeli mieszkanie w Brynicy oraz niższym 

standardzie z czym lokatorzy mogą mieć problem. Należy również podkreślić, iż 

zaproponowane mieszkanie, może być dostępne w innej miejscowości, co również może 

generować dodatkowe problemy oraz niezadowolenie dla państwa B. P. Piestrak poinformował 

również, iż z pewnością, gdyby był to przeciętny mieszkaniec, nie poddano by tego tematu pod 

dyskusję, tylko rozwiązano by problem, jednakże w tym przypadku mamy doczynienia 

z nauczycielem, dziennikarzem oraz jednocześnie osobą zasłużoną dla gminy. Nadmieniono, 

iż w szkole w Brynicy bezwzględnie jest potrzeba przeprowadzenia modernizacji budynku 

a w szczególności wymiany źródła ogrzewania. We wniosku o pozyskanie funduszy 

zewnętrznych przewidziano piec automatyczny na pelet, ponieważ w Brynicy nie ma 

podłączenia do sieci gazowej, dzięki czemu nie będzie potrzebny palacz, gdzie do tej pory, tą 

funkcję pełnił p. B. P. Kochanek poinformował, iż na dzień dzisiejszy, gmina nie posiada 

wolnych lokali, wobec czego może pojawić się poważny problem ze znalezieniem lokalu 

zastępczego.  

P. Patelska zapytała jaka jest wysokość czynszu. P. Kochanek odpowiedział, iż są to niewielkie 

kwoty, jednak szczegółowa informacja zostanie przygotowana. P. Patelska poprosiła również 

o przygotowanie informacji, ile rodzin zamieszkuje w lokalach komunalnych. P. Pyka 

poinformował, iż taka informacja zawarta jest w sprawozdaniu z budżetu.  

P. Piestrak poinformował, iż w Urzędzie Gminy prowadzi się ewidencję osób potrzebujących, 

które oczekują na lokal komunalny. P. Patelska poinformowała, iż obecnie trwają prace nad 

„Strategią rozwoju dla Gminy Łubniany”, wobec czego należałoby się zastanowić jak 

w przyszłości można rozwiązać problem oraz czy byłaby możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych oraz wybudowania lokali komunalnych. P. Piestrak odpowiadając, 
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poinformował, iż obecnie trwa nowy program rządowy „Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe”, 

jednakże głównym problemem dla gminy jest to, iż nie posiada ona terenów własnych, 

komunalnych, na których można by budować. Program polega na tym, iż tzw. „SIM” ma 

powstać jeden na określonym terenie, który będzie skupiał kilka bądź kilkanaście gmin, które 

dołączą do programu. Wówczas gmina otrzymałaby około 2 – 3 milionów na budowę. Jednak 

jak już wcześniej wspomniano, w gminie Łubniany nie ma takich terenów. 

P. Roguła podsumowując dyskusję poinformował, iż nikt nie ma wątpliwości co do dalszego 

funkcjonowania oraz rozwoju szkoły, jednak to, co wybiega poza kompetencje komisji 

Oświatowej to kwestia zwolnienia lokalu komunalnego oraz modernizacja budynku, co leży 

w gestii Urzędu Gminy oraz podległych referatów. Dodał również, iż uważa, że należy dać 

„zielone światło” organu wykonawczemu do rozwiązania problemów technicznych oraz 

prawnych. P. Pyka poprosił, aby przekazać Radnym wzór obowiązującej umowy z najemcą 

a także opinię radcy prawnego w sprawie możliwości rozwiązania problemu. P. Roguła dodał, 

iż prosi również o bieżące informowanie członków komisji oświatowej o postępie prac oraz 

kwestiach porozumienia z lokatorami.  

P. Bort kierując pytanie do kierownika referatu budownictwa zapytała, czy istnieje inna 

możliwość zaadoptowania strychu oraz wspólnej klatki w sytuacji, gdy nie ma zastępczych 

lokalów komunalnych. P. Kochanek odpowiedział, że istnieje taka możliwość, jednakże 

wymaga to zmiany sposobu użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W kwestii 

pozwolenia na budowę, jest konieczność dostosowania budynku do wszystkich 

obowiązujących przepisów co wymaga dużych nakładów finansowych. P. Pyka zaznaczył, iż 

należy pamiętać o tym, iż budynek jest 100 – letni, wobec czego może nie spełniać wszystkich 

wymogów np. ppoż. P. Kochanek odpowiedział, iż mimo wszystko jest obowiązek zapewnienia 

podstawowych warunków do ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Dodał również, iż istnieją 

rozwiązania ponadnormatywne, jednakże są one bardzo kosztowne. Ponadto, p. Kochanek 

poinformował, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków, co również generuje dodatkowe 

problemy oraz koszty.  

Kolejno p. Pyka zapytał, które przepisy zabraniają wspólnego korzystania z klatki schodowej. 

P. Kochanek odpowiedział, iż są to dwie różne funkcje. P. Pyka dopytał, czy nie ma innego 

wejścia na strych. P. Kochanek odpowiedział, iż należy to dokładnie zweryfikować, a kwestia 

rozwiązania dojścia do strychu wymaga głębszej analizy. P. Bort zapytała, czy istnieje 

możliwość rozbudowy budynku. P. Kochanek odpowiedział, że jest taka możliwość, jednak 

układ budynku jest specyficzny, ponieważ parter wyniesiony ponad teren, wobec czego 
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należałoby albo dostosować się do istniejącego poziomu rozwiązać kwestie inaczej, jednak 

może to spowodować problemy związane z zapewnieniem dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, co w budynku użyteczności publicznej jest niezbędne. P. Piestrak dodał, 

iż dobrze by było uniknąć konieczności uzyskiwania pozwolenia budowalnego, ponieważ 

generuje to dodatkowe utrudnienia. P. Kochanek podkreślił, iż każda zmiana tj. adaptacja 

strychu czy poddasza oznacza zmianę sposobu użytkowania, przy czym wymaganym jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę.  

P. Roguła zauważył, iż w chwili obecnej nie uda się rozwiązać, jak się okazuje, mnożących się 

problemów, wobec czego należy zaczekać na analizę referatu budownictwa. 

Ad 3) W tym punkcie, Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez p. Skarbnik. 

P. Skarbnik poinformowała, iż pismo Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkowy Las, 

dotyczy głównie zwiększania procentu dotacji przeznaczanej na dofinansowanie działalności 

tego punktu. Dodała, iż obecnie jest to 40% co stanowi kwotę 567, 43 zł dopłaty do każdego 

dziecka. W piśmie wnioskuje się o zwiększenie tej kwoty do 60% co daje ponad 800 zł. 

P. Skarbnik dodała, iż wskazane kwoty dotyczą dzieci zdrowych, w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych, kwota dotacji jest niezależna i wynika z rodzaju niepełnosprawności. 

Obecnie punk przedszkolny ma 12 dzieci w tym 1 dziecko niepełnosprawne. P. Skarbnik 

poinformowała również, iż łączny koszt zaplanowany, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji 

dla publicznych, niepublicznych bądź punktów przedszkolnych w gminie Łubniany to ponad 

2 500 000 zł, z zachowaniem stawek wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy tj. 40% kwoty 

podstawowej dla punktów przedszkolnych, 47% kwoty podstawowej dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli. Obecnie łączny koszt przedszkoli publicznych, które utrzymywane 

są przez Gminę to jest niecałe 4 000 000 zł oraz są wolne 54 miejsca wolne. P. Skarbnik dodała, 

iż jeżeli jest potrzeba zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej, przedszkola dysponują 

wolnymi miejscami. W punkcie „Bajkowy Las” jest 12 wychowanków i od momentu 

udzielania dotacji do miesiąca maja, nie zmieniła się liczba dzieci objętych opieką. 

Podsumowując p. Skarbnik poinformowała, iż pod względem finansowym, posiadając wolne 

miejsca w innych przedszkolach nie widzi się potrzeby zwiększania dotacji dla jednego punktu, 

ponieważ wiąże się to również z zapewnieniem finansowania dla tego rodzaju dotacji.  

P. Pyka poinformował, iż popiera opinię p. Skarbnik, ponieważ są miejsca w innych 

przedszkolach. Dodał również, iż niepubliczny punk przedszkolny został wpisany do rejestru 

od maja 2020 r., wobec czego oficjalnie funkcjonuje dopiero rok. P. Pyka poinformował 
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również, iż w przypadku podjęcia stosowanej uchwały, należy liczyć się z tym, iż niepubliczne 

przedszkola również zwrócą się do Gminy o zwiększenie dotacji.  

P. Krzyścin zapytał p. Skarbnik, czy jeżeli do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci spoza 

naszej Gminy, istnieje możliwość zwrócenia się do innej gminy o refundację. P. Skarbnik 

odpowiedziała, iż jest taka możliwość. Ustawa o finansowaniu zdań oświatowych nadaje 

możliwość zwrotu dotacji od gminy, z której dzieci są objęte opieką przedszkolną a opieka 

realizowana jest w naszej gminie. P. Krzyścin dopytał, czy posiadamy informację, ile dzieci 

uczęszcza do przedszkola z naszej gminy a ile spoza. P. Skarbnik odpowiedziała, iż nie ma 

obecnie przygotowanej informacji, jednak jest to około 3 – 4 dzieci spoza gminy. Dodała 

również, iż zwrot o jaką gmina może wnioskować jest wystawiany na podstawie noty 

obciążeniowej dla gminy, z której dzieci uczęszczają do naszego przedszkola. P. Krzyścin 

dopytał, czy można się starać o refundację całych 40%. P. Patelska nadmieniła, iż to nie będzie 

zwrot do kwoty jaką my mamy a jaką ma inna gmina. P. Skarbnik dopowiedziała, iż nie jest to 

zwrot 1 do 1.  

P. Patelska podkreśliła, iż bardzo docenia działalność p. Katarzyny Sowy, jest to jedno z około 

30 tego rodzaju przedszkoli. Poinformowała, iż chciałaby bardziej przyjrzeć się stawkom oraz 

jaka byłaby różnica między tym co jest wnioskowane a tym jakie stawki są wypłacane. 

P. Skarbnik poinformowała, iż niepubliczne przedszkola otrzymują na jedno dziecko 1063,93 

zł co stanowi 75 % podstawowej kwoty. Dodała, iż podstawowa kwota uzależniona jest od 

wielkości budżetu przeznaczonego na oświatę, od 1 marca 2021 r. jest to kwota 1418, 57 zł. 

P. Skarbnik poinformowała, iż Uchwałą Rady Gminy ustanowiono procent od tej kwoty, która 

na niepubliczne punkty przedszkolne wynosi 567, 43 zł, zwiększając dotację do 60% byłaby to 

kwota ponad 800 zł. P. Patelska poinformowała, iż nie można obecnie podjąć decyzji, ponieważ 

obowiązuje uchwała, dodała także iż temat należy bardziej przeanalizować. P. Patelska 

zasugerowała, aby spotkać się z p. Katarzyną oraz innymi Dyrektorami w ramach Komisji 

Oświatowej. P. Skarbnik dodała, iż specyfika przedszkola jest inna i wprowadza inne formy 

zajęć, dlatego też zgodnie ze złożonym wnioskiem zdecydowano o wpisaniu przedszkola oraz 

ponoszeniu kosztów dofinansowania pomimo wolnych miejsc w innych przedszkolach.  

P. Patelska podkreśliła, iż jest to alternatywna forma kształcenia ekologicznego oraz 

proekologicznego co należy docenić, dlatego też nie powinno się poruszać kwestii 

i argumentować, że są wolne miejsca w innych przedszkolach, ponieważ w tym przypadku 

mowa jest o zupełnie innej formie kształcenia. Dodała również, iż należy się nad sprawą 

bardziej pochylić, porozmawiać z innymi Dyrektorami, podjąć stosowną uchwałę oraz znaleźć 
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środki w budżecie. P. Skarbnik dodała, iż z tego względu p. Wójt przekazał pismo 

Przewodniczącemu Komisji Oświatowej z prośbą o stanowisko, ponieważ dotyczy ono szerszej 

perspektywy, nie tylko finansowej.  

P. Roguła zaznaczył, iż powołanie się p. Dyrektor w uzasadnieniu wniosku, na liczbę dzieci, 

która nie uległa zmianie od początku jest nietypowe, ponieważ można by uznać, iż od początku 

istnienia punktu jest ono nie rentowne. Dodał również, iż ciężko w chwili obecnej 

wypowiedzieć się pozytywnie na złożoną prośbę, wobec czego przychyla się do opinii p. Pyka. 

P. Roguła zaznaczył, iż przychylając się do wniosku p. Patelskiej, należy spotkać się 

z p. Dyrektor. P. Patelska dodała, iż wspólnie należy podejmować takie decyzje, 

zaproponowała również, iż po przeprowadzeniu konsultacji Komisja Oświatowa może 

przygotować odpowiedni projekt uchwały. P. Skarbnik dodała, iż aby przygotować projekt 

uchwały musi być szczególnie uzasadniony przypadek zwiększenia tego rodzaju dotacji.  

P. Buchta poinformował, iż jak wskazała p. Patelska, należy wpierać to przedszkole, dodał, iż 

Rada gminy już dwukrotnie kwotą 10 000 zł wsparła przedszkole, gdzie przy 12 dzieciach jest 

to duża kwota. Dodał również, iż dobrze, że są alternatywne sposoby nauczania, ale reszta 

mieszkańców nie może za to płacić. Jak niejednokrotnie podkreślano rozdysponowywane są 

publiczne pieniądze, dlatego należy poważnie pochylić się nad tą kwestią.  

Przewodniczący Komisji Oświatowej zaproponował przeprowadzenie głosowania w sprawie 

wyrażenia opinii odnośnie przyznania zwiększenia dotacji o 20% - p. Patelska wstrzymała się 

od głosu, p. Waleska wstrzymała się od głosu. P. Patelska dodała, iż jej wniosek jest taki, aby 

wstrzymać się od wydania opinii oraz przeanalizować jeszcze tą kwestię. 

Ad 4) W tym punkcie nie zabierano głosu. 

Ad 5) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Oświatowej zakończył 

posiedzenie o godz. 10:00.  
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Załączniki: 

Nr 1 – listy obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 – Pismo PSP Brynica z maja 10 maja 2021 r. 

Nr 4 – Pismo Fundacji Bajkowy Las z dnia 22.04.2021 r. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

Jacek Roguła 

 

 


