
Protokół 

Ad 1) z posiedzenia Komisji Oświatowej, które odbyło się 21 czerwca 2022 r. o godz. 8:30 w Sali narad 

Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu 

Komisji Oświatowej uczestniczyło 3 członków na statutowy skład 5 (nieobecni byli pan Norbert Dreier 

oraz pani Anna Patelska). Z ramienia Urzędu Gminy udział wzięli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy 

Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. Joanna Marciniak- Skarbnik Gminy, p. Piotr 

Pośpiech – Sekretarz Gminy, Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych. Z osób zaproszonych 

w posiedzeniu udział wzięli: p. Ryszard Buchta – Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. Tomasz 

Siniew – Dyrektor ŁOK, p. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, radni Gminy Łubniany: p. Waldemar Brisch i 

p. Jarosław Krzyścin oraz p. Ewelina Brol z Mniejszości Niemieckiej.  

Przewodniczący Komisji Oświatowej – p. Jacek Roguła przywitał wszystkich po czym odczytał 

proponowany porządek obrad. Zaznaczył , że punkt 6  uzyskał zmianę kosmetyczną i brzmi : 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach 

oświatowych w Gminie Łubniany. 

 Wobec braku dalszych uwag i wniosków , porządek został przyjęty (Zał. Nr 2). 

Ad2) W tym punkcie Przewodniczący oddał głos p. Siniewowi. P. Siniew przekazał, że do Kuratorium 

Oświaty zgłosił wniosek o półkolonie letnie. 3 turnusy: 4- 8 lipiec 2022 r. , 25- 29 lipiec 2022 r i 8- 12 

sierpień 2022 r. w godzinach 7:30 – 15:30 na które w pierwszym tygodniu zapisów rozeszły się 

miejsca ( liczba dzieci na turnus to 25 ). Półkolonie są dofinansowane z UG i koszt wynosi 250 zł za 

turnus. W każdym turnusie jest przewidziany duży i mały wyjazd. W pierwszym to Park Miniatur w 

Olszowej i Nadleśnictwo Kup, w 2gim to przejazd do agroturystyki w Staniszczach Małych z 

przejazdem drezynami, wizyta w Muzeum Śląska Opolskiego i warsztaty malowania na szkle, wizyta w 

muzeum starych gier komputerowych, w 3cim zwiedzanie Jury Krakowsko- Częstochowskiej tj. parku 

geologicznego i zamku w Bobolicach oraz wizyta w opolskim ZOO. W każdym turnusie są zajęcia 

artystyczne, zajęcia z samoobrony (poprowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w 

Strzelcach Opolskich), zajęcia z udzielenia pierwszej pomocy z pokazem psa ratującego oraz 

wybuchowe eksperymenty czyli trochę chemii.  

P. Siniew wskazał kolejną atrakcję jaką jest Happy Bus, fundacja Happy Kids z Łodzi przyjedzie 

ponownie do Łubnian w dniach 14- 16 sierpień , w godz. 11- 17:00.  Autobus będzie przekształcony w 

plac zabaw,  przyjedzie 15 wolontariuszy, także z zagranicy , więc będzie można porozmawiać w 

obcym języku. Kolejną atrakcją są kina plenerowe organizowane przez ŁOK razem z fundacją Aktywni, 

która dysponuje nadmuchiwanym ekranem, projektorem oraz nagłośnieniem. 23ciego czerwca 

przewiduje się kino w Łubnianach , 2 lipca w Brynicy, kolejne będą ustalane w sołectwach. P. Siniew 

poinformował, że chce aby kolejne seanse były wyświetlone w sołectwach, które nie gościły jeszcze 

kina plenerowego czyli w Biadaczu, Dąbrówce Łubniańskiej , Grabiu i w Kobylnie. Dodał ,że taka 

forma spędzania czasu w roku ubiegłym spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z racji 

tego , że cena za seans wzrosła z 350 zł do 500 zł w roku bieżącym p. Siniew zaproponował , aby 

wygospodarować środki na licencję za film ze środków funduszu sołeckiego, jeżeli Sołtysi chcieliby się 

włączyć w to przedsięwzięcie. P. Siniew wspomniał o projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, który zaproponował samorządom organizację półkolonii dla dzieci z Ukrainy i ŁOK zgłosił 

chęć do zorganizowania pięciodniowego turnusu w ostatnich dniach sierpnia.  



Dyrektor ŁOKu poinformował, że w czasie wakacji w łubniańskiej  bibliotece będą się odbywać 

spotkania dla seniorów z Radą Seniorów oraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz, że do biblioteki 

trafiły książeczki w języku ukraińskim w ramach współpracy z Fundacją św. Mikołaja.  

p. Roguła zapytał ile dzieci jest na liście rezerwowej, jeżeli chodzi o półkolonie. P. Siniew 

odpowiedział, że lista rezerwowa w 2gim turnusie wynosi 10 osób.  

P. Waleska zapytała czy gminne szkoły organizują półkolonie. P. Siniew odpowiedział, że taki 

wypoczynek organizuje szkoła w Łubnianach.  

Ad 3) Ten punkt zreferowała dyrektor GZEASu  p. Bort, (Zał. Nr 3). Przekazała, że gmina co roku 

określa wysokość jednostki paliwa i w maju zwróciła się z pismem do stacji Orlen w Jełowej o średnią 

cenę paliwa za okres od stycznia do kwietnia 2022 r.  

Następnie przystąpiono do głosowania w wyniku którego Komisja Oświatowa zagłosowała „za” 

przyjęciem projektu uchwały.  

Ad 4) W tym punkcie Przewodniczący Komisji oddał głos p. Bort. Przekazała, że od 1 września w 

przedszkolach, szkołach i placówkach muszą być zatrudnieni pedagodzy specjalni ( standaryzacja 

nauczycieli specjalistów). Podkreśliła, że w uchwale nie ma pensum takiego pedagoga, a należy to do 

Rady Gminy ,więc trzeba dopisać stanowisko pedagoga specjalnego w wymiarze 20 godzin, (Zał. Nr 4) 

P. Pyka spytał czym zajmuje się pedagog specjalny. P. Bort odpowiedziała, że jeszcze nie ma przepisu, 

jest to nowe stanowisko i będzie to  dopiero ustalone w rozporządzeniu.  

P. Brisch zapytał czy w każdym przedszkolu i szkole będzie musiał być zatrudniony taki pedagog, p. 

Bort odpowiedziała,  że tak. P. Krzyścin upewnił się , że taki pedagog będzie zatrudniony w kilku 

szkołach jednocześnie.  

Następnie przystąpiono do głosowania w wyniku którego Komisja Oświatowa zagłosowała „za” 

przyjęciem projektu uchwały.  

Ad 5) W tym punkcie p. Bort przekazała, że uchwała jest podyktowana zmianą przepisów, ponieważ 

dodano do ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia, punkt, który należy do planu nadzoru (Zał. 

Nr 5) 

P. Krzyścin dopytał czy wysokość opłaty za żłobki będzie zmieniona. P. Bort odpowiedziała, że jest 

inna uchwała w tym zakresie.  

Komisja Oświatowa przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w głosowaniu.  

Ad 6) Ten punkt zreferowała p. Bort. Przekazała, że w projekcie uchwały (Zał. Nr 6) chciałaby zmienić 

dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Proponuje się , aby dodatek funkcyjny 

był w wysokości od 30 do 60 % wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów, a dla wicedyrektora od 

10 do 40 %. Do tej pory stawki w uchwale były określone kwotowo.  

p. Waleska zapytała jaka jest to kwota. P. Bort odpowiedziała,  że zasadnicza pensja nauczyciela  

dyplomowanego wynosi 4.222 zł i 30 % to kwota 1237 zł, a 60% to 2534 zł. Radny zapytał jaka kwota 

była poprzednio. P. Bort odpowiedziała, że dla dyrektora przedszkola i szkoły do 8 oddziałów to była 

kwota od 850 zł do 1300 zł, dla dyrektora szkoły powyżej 8 oddziałów od 850 zł do 1700 zł , a dla 

wicedyrektora od 300 zł do 500 zł.  

P. Krzyścin dopytał kto decyduje o tym czy to będzie 30 czy 60 %. P. Bort odpowiedziała, że decyduje 

Wójt. P. Wójt poinformował, że obecnie jest taka sytuacja, że niektórzy nauczyciele zarabiają więcej 



niż dyrektorzy szkół, co niekorzystnie wpływa na motywację i wizerunek pracy dyrektorskiej. 

Przekazał także , że dyrektorom przybywa nowych obowiązków, a niektóre szkoły i wszystkie 

przedszkola nie posiadają sekretariatów i działu kadr.  

P. Sekretarz dodał, że nasze stawki dla dyrektorów są niższe niż w sąsiednich gminach i nie było dużo 

chętnych w rozpisanych konkursach na stanowiska dyrektorskie.  

Następnie przystąpiono do głosowania i jednogłośnie Komisja Oświatowa zagłosowała „za” 

przyjęciem projektu uchwały.  

Ad 7) Przewodniczący poprosił panią Brol o omówienie punktu dot. zmian w nauce j. niemieckiego 

jako języka mniejszości narodowej. P. Brol rozdała ulotki przygotowane przez młodzież z Mniejszości 

Niemieckiej informujące o sprzeciwie wobec zmniejszenia z 3 do 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na 

naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wyraziła opinię , że rozporządzenie Ministra 

Edukacji w tym zakresie jest dyskryminacją Mniejszości Niemieckiej.  

Zadała pytanie zebranym co myślą na ten temat i co chcą zrobić w tym temacie.  

P. Wójt podał, że ten temat był analizowany przez lokalne gremia i na spotkaniu aglomeracji opolskiej 

i tam  padały argumenty czy w ogóle podejmować temat zwiększenia godzin z budżetów gmin. Na 

tym spotkaniu jeden z Wójtów przekazał, że jeżeli samorządy pokażą, że stać je na zwiększenie godzin 

to będzie oznaczało dla strony rządowej , że samorządy mają pieniądze. P. Wójt przekazał, że później 

było spotkanie w Starostwie Powiatowym z inicjatywy Pana Starosty Lakwy i przewodniczącego 

Mniejszości Niemieckiej, P. Rafała Bartka i tam był temat podejmowany o skierowanie sprawy na 

drogę sądową tzn. była propozycja, aby każdy z samorządów osobno wyszedł z roszczeniem 

przeciwko państwu polskiemu. P. Wójt przekazał, że „ samemu nie warto iść na wojnę i powinien być 

pozew zbiorowy ” z jedną kancelarią prawną, natomiast p. Bartek stał na stanowisku, aby każda 

gmina wyszła osobno z tym tematem.  

P. Wójt poinformował, że zdecydował o dołożeniu  jednej godziny z budżetu gminy i tak to jest 

umocowane w arkuszach organizacyjnych. 

P. Bort podała, że po spotkaniu w starostwie odbyło się spotkanie w kancelarii prawnej, która stoi na 

stanowisku , że pozew zbiorowy jest bardzo trudny do przeprowadzenia i może ciągnąć się latami.  

P. Brol zwróciła uwagę , że jeszcze jest opcja godzin dyrektorskich, tak aby z nich wygospodarować 

godzinę na naukę języka niemieckiego.  

P. Wójt odniósł się do tego i zaznaczył, że od lat dyrektorzy wykorzystują je na różnego rodzaju 

zajęcia, kulturalne , sportowe i animacyjne i rodzice nie będą zadowoleni ,że kosztem tych zajęć robi 

się dodatkową godzinę dla części uczniów.  

P. Buchta zapytał jaki jest koszt takiej jednej godziny i czy trzeba z budżetu gminy dopłacić. 

P. Bort odpowiedziała, że koszt nauczyciela dyplomowanego to 90- 100 tys. złotych i jest to 1,55 

etatu  . P. Buchta zapytał o wysokość subwencji. P. Bort odpowiedziała, że subwencja na naukę j. 

niemieckiego wynosi 1 mln. 896 tys. złotych.  Zaznaczyła, że „ subwencja jest wykorzystywana nie 

tylko na język mniejszości , ale nam ratuje budżety”. P. Buchta wyraził swoją opinię , że dobrze by 

było utrzymać 3 godziny i przez lata to dobrze funkcjonowało. P. Wójt zadał pytanie „dlaczego więc 

organ prowadzący nie zrobił 6 godzin”. P. Buchta zaznaczył, że subwencja była wyższa i można było 

pozwolić sobie na utrzymanie wszystkich szkół. Wójt potwierdził, że „ tą subwencją , nie angażując 

gminy, załatwiano sobie część kosztów, które ponosiły szkoły” i wtedy można było pomyśleć o 

większej ilości godzin niemieckiego. P. Wójt poinformował, że w przyszłym roku będzie o 1 mln. 200 



tys. złotych mniej subwencji na oświatę, a mimo to gmina dołoży z budżetu jedną godzinę 

dodatkowo. P. Buchta przekazał, że 150 tys. złotych, które idzie na nauczyciela powinno być 

wygospodarowane z budżetu gminy.  

P. Krzyścin zaznaczył, że na utrzymanie szkół oprócz subwencji dokładane jest 8 mln. złotych z 

budżetu gminy i tam gdzie dołoży się 150 tys. złotych to te pieniądze komuś trzeba zabrać.  

P. Wójt dodał, że środowisko Mniejszości Niemieckiej jest w tej kwestii mocno podzielone i zna 

Wójtów z Mniejszości Niemieckiej, którzy mówią, że nie dołożą pieniędzy, bo ich na to nie stać. 

Wójt zapewnił, że jeżeli wskaźniki pozwolą, aby następną godzinę dołożyć , to będzie można nad tym 

się zastanowić i zawsze w każdym momencie można zrobić aneks do arkusza ale na ten moment 

gminy nie stać na dołożenie 2 godzin.  

P. Wójt przekazał, że stoi na stanowisku, że wszystkie gminy łącznie z Mniejszością Niemiecką 

powinny pozwać rząd polski w zakresie obniżenia godzin lekcyjnych i nie rozumie dlaczego jest 

propozycja, aby poszło to indywidualnie.  

P. Bort poinformowała , że odpowiedziała na zapytanie Biura Stowarzyszenia Śląska z Leśnicy, że 

gmina jest zainteresowana pod warunkiem , że będzie to pozew zbiorowy.  

P. Pyka wypowiedział się , że przez lata zapewniano 3 godziny lekcyjne tygodniowo i jest to „ wartość 

dodana”, ponieważ nauka języka umożliwia łatwiejszy start w przyszłość i przychyla się do wniosku 

Przewodniczącego Buchty, aby 3 godziny utrzymać przez rok.  

P. Sekretarz poinformował, że  arkusze na najbliższy rok szkolny są już opracowane i jest rozsądne , 

aby zaczekać z tematem do jesieni.   

P. Brisch przedstawił tabelę dotyczącą omawianego tematu według której na 40 gmin na Śląsku 60 % 

dokłada po jednej godzinie, a 40 % dokłada po 2 godziny np. Murów czy Popielów. Dodał, że 

znajomość niemieckiego procentuje ponieważ dużo firm na tym terenie pracuje na kliencie 

niemieckojęzycznym. Wspomniał, że p. Wójt potrzebował tłumacza na oficjalnym spotkaniu w 

Niemczech. P. Krzyścin odpowiedział na to, że warto się uczyć każdego języka i trzeba by było zapytać 

rodziców o preferencje językowe. P. Wójt odpowiedział panu Brischowi, że mogą porozmawiać w 

języku włoskim, a co do tłumacza, to nawet jeżeli się zna język, tłumacz w oficjalnych spotkaniach 

musi uczestniczyć.  

Przewodniczący Roguła podsumował, że dla każdego znajomość obcego języka jest bardzo ważna i 

dzieci bez tej umiejętności „daleko nie zajdą”, zaznaczył  ,że p. Wójt wyszedł naprzeciw potrzebom i 

zdecydował o wprowadzeniu dodatkowo jednej godziny . 

P. Buchta zapytał czy arkusz lekcyjny można zmienić w każdym momencie.  

P. Sekretarz odpowiedział, że w każdym momencie. P. Brol zapytała czy rodzice mają wpływ na 

charakter godzin dyrektorskich  i czy dyrektor konsultuje z rodzicami potrzeby dzieci. P. Sekretarz 

odpowiedział, że formalnie są to godziny dyrektorskie i dyrektor decyduje, ale na podstawie 

informacji uzyskanych od nauczycieli  i rodziców, na co p. Brol odpowiedziała,  że od 2 lat jest w 

Radzie Rodziców i przez ten czas nie poinformowano jej o takiej możliwości.  

P. Bort wyjaśniła, że godziny dyrektorskie są przyznawane na cykl kształcenia czyli 3 godziny w 

klasach 1-3, oraz 4 godziny w klasach  4-8 czyli średnio 1 godzina w tygodniu. P. Wójt przekazał , że 

rozmawiał z dyrektorami szkół, aby odstąpili od 1 godziny i poświęcili ją na j. niemiecki, ale nie byli 

zainteresowani. P. Wójt zachęcił panią Brol, aby porozmawiała z dyrektorem szkoły, aby poznać 

„argumentację lokalną”. P. Krzyścin dodał, że warto rozmawiać i może dyrektor zgodzi się  na 



przykład na wprowadzenie j. niemieckiego w klasach 6-8, a w klasach 1-5 zostają dotychczasowe 

godziny dyrektorskie. P. Sekretarz potwierdził, że w radach rodziców trzeba przedyskutować temat i 

zwrócić się z tym do dyrektora. P. Skarbnik dodała, że może być sytuacja, że tych godzin dyrektorskich 

nie ma w danej klasie, bo zostały wykorzystane w latach poprzednich lub będą przeniesione na 

przygotowanie do egzaminów ósmoklasistów.  

P. Pyka zapytał jakiej ilości dzieci to dotyczy. P. Bort odpowiedziała, że w 2020 było 335 dzieci a w 

2021 roku 321 dzieci i zawsze 30 września jest datą gdzie podaje się ilość dzieci do podstawy 

naliczania subwencji.  

Ad 8) W tym punkcie nie odnotowano żadnych wolnych wniosków.  

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności  

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 - projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok 

szkolny 2022/2023 

Nr 4 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 

czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w 

przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany 

Nr 5 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i 

dziennymi opiekunami 

Nr 6 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 

czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach 

oświatowych w Gminie Łubniany. 
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