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Protokół 

Ad 1) z szesnastego posiedzenia komisji Oświatowej, które odbyło się 14 maja 2021 r. o godz. 

8:00 w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) 

w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecny p. Dreier oraz 

p. Patelska), wobec czego Komisja uzyskała quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków. 

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: P. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy 

Łubniany, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Sylwia Heisig – Brzana – kierownik referatu 

promocji i turystki, p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent.  

Przewodniczący Komisji Oświatowej p. Roguła odczytał proponowany porządek obrad, po 

czym poddał go pod głosowanie. Komisja Oświatowa zagłosowała jednogłośnie „za” 

przyjęciem porządku obrad (Zał. Nr 2) 

Ad 2) P. Heisig – Brzana przedstawiła zebranym zmiany jakie wnosi przedłożony projekt 

uchwały wraz z ich uzasadnieniem (Zał. Nr 4) 

P. Pyka zapytał, dlaczego nie wszyscy składali wnioski. P. Brzana odpowiedziała, iż jest to 

pytanie do Dyrektorów szkół, dodała, iż być może nie było kandydatów. P. Pyka zauważył, iż 

średnia 5,0 nie jest wygórowaną średnią. Dopytał również, czy wnioski składane są jedynie 

przez Dyrektorów szkół. P. Brzana odpowiedziała, że tak, wnioski składają Dyrektorzy. 

P. Brzana nadmieniła również, iż wszystkie szkoły brały udział, w roku ubiegłym 

prawdopodobnie jedynie przedszkola nie składały wniosków o nagrody.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji Oświatowej przystąpił 

do głosowania, w wyniku którego Komisja Oświatowa zagłosowała jednogłośnie „za”.  

Ad 3) Projekt uchwały został przedstawiony przez p. Sylwię Heisig – Brzanę (Zał. Nr 5). 

Nadmieniono, iż podczas połączonego posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz 

Rolno – Gospodarczej przegłosowano wniosek o zmianę średniej ocen z 4,75 na 4,5 dla nagrody 

sportowca.  

P. Roguła zapytał, czy kryteria dla przedszkoli pozostają do ustalenia przez Dyrektorów. 

P. Brzana odpowiedziała, iż są określone kryteria w projekcie uchwały, które były 

konsultowane.  

Kolejno p. Roguła zapytał, czy średnia ocen 4,75 była konsultowana z Dyrektorami. P. Brzana 

odpowiedziała, że tak. Poinformowała, iż p. Baziuk wnioskował o średnią 5,0 dla 

indywidualnych osiągnięć sportowych, jednak w ostatecznie zaproponowano średnią 4,75. 
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P. Wójt dodał, iż podczas posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Rolno – 

Gospodarczej, która odbyła się 13 maja br., jednogłośnie przegłosowano wniosek o zmianę 

średniej na 4,5. P. Pyka zapytał, jakiej ilości osób to dotyczy, ponieważ zaniżając kryteria, 

nagroda Wójta staje się bardziej powszechna. Dodał również, iż większe wymagania 

zwiększają prestiż nagrody. P. Brzana odpowiedziała, iż zgadza się z poprzednikiem, dlatego 

też wymagania zostały podniesione. Nadmieniono również, iż w ubiegłym roku wniosków oraz 

nagród było całkiem dużo, dlatego pozytywnym jest, że można nagrodzić tych najlepszych. 

P. Roguła dodał, iż jak wynika z rozmowy z p. Dyrektor szkoły w Łubnianach, uczniowie, 

którzy mają osiągnięcia sportowe, nie mają problemu ze średnią ocen, wobec czego nie ma 

uwag, jeśli chodzi o zaproponowane średnie ocen oraz zaproponowane wymogi. P. Wójt 

podkreślił, iż Dyrektorzy szkół składali swoje wnioski, jednak były one krytycznie 

analizowane, brano również pod uwagę doświadczenia z ubiegłego roku, dlatego też, aby nie 

było żadnych wątpliwości zdecydowano o doprecyzowaniu zapisów. P. Brzana dodała, iż aby 

poprawnie zweryfikować warunki, należało zapoznać się z regulaminami konkursów. P. Wójt 

nadmienił, iż problem pojawia się z komunikacją od strony Dyrektorów, ponieważ jeżeli 

Dyrektorzy informują rodziców o zgłoszeniu ucznia do nagrody czy stypendia Wójta, to 

uważają, że nagroda zostanie przyznana.  Dodał również, iż w ubiegłym roku Dyrektorzy 

zgłosili większą ilość osób, po to, aby Wójt wybrał osoby nagrodzone, dlatego należy wszelkie 

kwestie doprecyzować oraz nałożyć większą odpowiedzialność na wnioskujących. P. Wójt 

podkreślił, iż winien dostawać informację, kto według Rady pedagogicznej oraz Dyrektora 

zasługuje na nagrodę czy stypendium Wójta.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków Przewodniczący komisji Oświatowej poddał 

projekt pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Oświatowa, zagłosowała jednogłośnie „za” 

przyjęciem przedłożonego projektu.  

Ad 4) W tym punkcie p. Roguła poinformował, iż otrzymano pismo z fundacji „Bajkowy Las” 

z prośbą o zwiększenie dofinansowania. P. Wójt poinformował, iż podczas dyskusji nad 

pismem, powinna być obecna p. Skarbnik. Dodał również, iż pismo zostało przekazane do 

Radcy prawnego z prośbą o opinię. P. Roguła zaproponował przełożenie dyskusji na następne 

posiedzenie Komisji.  

P. Waleska poinformowała, iż otrzymano faktury za wodę oraz kanalizację, gdzie WIK zniósł 

opłatę przekazową a Plada nie, wobec czego poprosiła o porozumienie między Pladą 

a bankiem, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. P. Wójt odpowiedział, iż informowano 

o tym, że każdy punkt poczty obsługuje bez kosztowo. 
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Ad 5) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Oświatowej, zakończył 

szesnaste posiedzenie Komisji Oświatowej. Posiedzenie zakończyło się o godz. 8:27. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/103/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany 

Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/104/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów 

i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Jacek Roguła 

 

 

 

     Protokołowała: 

Anna Szałatkiewicz 

 


