Protokół Nr XIX/2017
z XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 31 stycznia 2017 roku.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 12:35.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 13 radnych
- Joanna Kalamarska, Stanisław Sienkiewicz

Listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załącznik nr 1,2 i 3 do nin. protokołu.
Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Paweł Miąsko. Przywitał Wójta Gminy Pana Andrzeja
Mazura, Skarbnika Gminy Marię Wojtczak, Sekretarza Gminy Krystynę Błażewicz, Marzenę
Sulikowsko-Kołakowską Radcę Prawnego, Tomasza Gładkowskiego Zastępcę Komendanta
Komisariatu Policji w Ornecie, Mariusza Trusiewicza Dzielnicowego, Zdzisława Świstaka
Dzielnicowego, Pana Wojciecha Michańczyka Radnego Powiatu Lidzbarskiego, Małgorzatę
Kozioł Radną Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, kierowników jednostek
organizacyjnych, radnych oraz sołtysów. Następnie, w oparciu o listę obecności, stwierdził
prawomocność obrad i przedstawił projekt porządku obrad, który został przesłany radnym,
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028;
c) uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i
od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso;
d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na
terenie kraju;
e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego;
f) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
g) zatwierdzenia planu pracy rady gminy na rok 2017.
6. Zamknięcie obrad.

Nie wniesiono uwag do porządku obrad.

Ad.2. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 15.12.2016r. do 31.01.2017r.
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Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko poprosiła o rozwinięci informacji na temat zarządzenia
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z sali widowiskowo-sportowej w Lubominie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że zmiana związana jest z centralizacją VAT. Do
tej pory Gimnazjum mogło samo wystawiać rachunki bez VAT-u. Teraz wszystkie stawki
zostały owatowane.
Radny Zenon Sznek odnośnie pkt.3 informacji zapytał, czy są uregulowane stany prawne
przebiegu drogi koło p. K. i koło p. Ś. w Wilczkowie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że nie.
Radny Zenon Sznek stwierdził, że jeżeli nie zostało to uregulowane to nie ma sensu ogłaszać
przetargu. W pierwszej kolejności powinno się wszystko uregulować.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że trzeba było w ubiegłym roku złożyć wnioski do
PROW-u. Przygotowanie projektu trwało dwa lata. „W momencie, kiedy nie można było się
porozumieć ani z p. Ś., p. K. i p. P. zrobiliśmy ograniczenie inwestycji. Nie mogliśmy wykazać
działek, którymi nie dysponowaliśmy w związku z tym ujęto działki od krzyżówki przed
kościołem do p. G. i od drogi na Klony do przystanku. Więcej zrobić nie mogliśmy”.
Radny Adam Wieczorek zapytał, czy firmy są zainteresowane ogłoszonym przetargiem?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo, ponieważ przetarg został
dopiero ogłoszony, do 9 lutego można składać oferty.
Radny Zenon Sznek stwierdził, że nie ma potrzeby kłaść asfaltu na tej drodze. Wystarczy
zrobić taką drogę jak z Samborka do Wilczkowa za 200 tyś. zł.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zabierając głos powiedział, że takie wnioski trzeba było składać
2 lata temu, kiedy robiono dokumentacje i kiedy składano wniosek.
Radny Zenon Sznek powiedział, że decyzja na temat tej drogi została już dawno podjęta.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że przed złożeniem wniosku, inwestycje można było
zmienić jak i rodzaj materiału z mieszanki asfaltowej na mieszankę z kruszywa. Nie wiadomo
jednak czy dostalibyśmy wówczas dofinansowanie z PROW-u gdzie musi być zmiana
nawierzchni i muszą zostać polepszone parametry drogi. Nie w każdym projekcie można robić
drobne rzeczy na drogach.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie.
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Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubominie o wsparcie finansowe na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy Lubomino
jak się zapatruje na wniosek złożony przez OSP w Lubominie?
Wójta Gminy Andrzej Mazur zabierając głos powiedział:” Było to dla mnie trochę za szybkie
tempo, żeby móc wyrobić sobie zdanie do końca. Jeżeli rada przyjmie wniosek do realizacji to
razem z Panią Skarbnik będziemy szukać środków. Wolałbym nowy samochód, lecz nam się
nie udało. Składaliśmy wniosek na zakup samochodu i niestety nie dostaliśmy dofinasowania.
Jednostki OSP za mało wyjeżdżają do akcji i dlatego wniosek dostał mało punktów. W związku
z tym Strażacy znaleźli inne rozwiązanie, które dla mnie jest trochę połówkowe, ale jest. Jeśli
ten samochód rzeczywiście jest wart tych pieniędzy to na jakiś czas stan samochodowy w tej
jednostce będzie wystarczający. Odrazu mogę powiedzieć, że przez najbliższe dwa lub trzy lata
na inne zakupy jednostka już nie dostanie żadnych środków.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zwróciła się z pytaniem czy po raz drugi nie można
ustawić się w kolejkę i złożyć wniosek o dofinasowanie zakupu samochodu?
Wójta Gminy Andrzej Mazur powiedział, że nie będzie więcej dofinansowania na zakup
samochodów strażackich podobnie jak na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
Radny Adam Wieczorek zapytał o rok produkcji samochodu oraz stan techniczny pojazdu
poza silnikiem?
Damian Przybyszewski Strażak OSP Lubomino odpowiedział, że rok produkcji samochodu
to 2005. Poza tym, że silnik jest uszkodzony samochód jest ogólnie w dobrym stanie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zapytał o stan licznika samochodu?
Damian Przybyszewski Strażak OSP Lubomino odpowiedział, że wynosi 250 tysięcy.
Radny Adam Wieczorek zapytał o koszt naprawy silnika?
Damian Przybyszewski Strażak OSP Lubomino stwierdzał, że koszt naprawy głowicy to
koszt około 7 tyś. zł. a zakup tulei i tłoka około 2 tyś zł.
Radna Elżbieta Stachura -Możejko powiedziała, że podejmowanie odrazu takiej decyzji jest
nieodpowiedzialne. Pan Wójt i Pani Skarbnik powinni w pierwszej kolejności przeanalizować
budżet i powiedzieć czy nas na to stać czy nie. Wówczas będzie można podjąć decyzje.
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak wyjaśniła, że w dzisiejszym projekcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017 wniosek OSP nie został jeszcze ujęty. Podlega
on dopiero rozpatrzeniu.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że trudno jest powiedzieć co będzie w poprawce
subwencji oświatowej. Czy subwencja oświatowa i wyrównawcza się zwiększy czy zmniejszy.
Na przedszkolaka subwencja wynosi około 1200,00 zł a miało być około 1500,00 zł czyli nie
ma tego co było w projekcie. Brakuje nam już 50 tyś. zł. Budżet zakończono nadwyżką. Około
100 tyś. zł w szkołach zostało, ale nie wiadomo czy nie zostanie nimi pokryta zmniejszona
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subwencja oświatowa. Poprosił, aby radni wyrazili swoją wolę czy przyjmują wniosek do
dalszej procedury i czy są skłonni zaufać strażakom.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek OSP w Lubominie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Następnie głos zabrała Radna Elżbieta Stachura – Możejko. W związku z powierzeniem
Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy działań (procedur) zmierzających do zmiany
nazwy ulicy Świerczewskiego w Lubominie przedstawiła krótko charakterystykę obecnego
patrona ulicy tj. Generała Karola Świerczewskiego. Dodała, że jest to osoba, która nie zasługuje
na to, aby jego nazwiskiem nazywać ulicę. Zaproponowała, aby ogłosić informację o potrzebę
zmiany nazwy ulicy i zbiórce propozycji nowej nazwy. Dobrze byłoby, gdyby udział w tym
wzięła cała społeczność miejscowości Lubomino. Informacje na ten temat można umieścić na
tablicach ogłoszeń i poprosić księdza o jej odczytanie podczas mszy. Propozycje można byłoby
zbierać w Urzędzie Gminy Lubomino bądź na stronie internetowej. Zaproponowała, aby w
ogłoszeniu zawrzeć informację, iż z pośród osób składających propozycje zostaną wylosowane
drobne upominki celem zachęcenia jak największej liczby mieszkańców.
Jadwiga Kuhn (mieszkanka Wilczkowo) zaproponowała, aby patronem była osoba typowo
pochodzenia warmińskiego, skoro żyjemy na Warmii. Dodała, że według niej duże pole do
popisu ma biblioteka jako miejsce kultury.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko powiedziała, że ma nadzieje i liczy na to, że będzie
bardzo wiele ciekawych propozycji.
Robert Świtalski (mieszkaniec Ełdyt Małych) powiedział, że tam gdzie mieszkał nazwę ulicy
Świerczewskiego zmieniono już w roku 1990. Stwierdził, że w Lubominie też powinno być to
zrobione ponad dwadzieścia lat temu.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poprosił o zadawanie pytań do policji.
Radna Małgorzata Szpyrka zapytała czy została już wyjaśniona sprawa zniszczenia
przystanku autobusowego w miejscowości Zajączki.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie odpowiedział,
że o postępowaniach, które prowadzi policja nie można mówić publicznie. Można jedynie
informować osoby, które są stroną w takim postępowaniu. Policja prowadzi dochodzenie w tej
sprawie, które nie jest jeszcze zakończone.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że chodzi o to aby nie było niskiej szkodliwości czynu.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie stwierdził, że
nie ma czegoś takiego. Policja jak jest sprawca zawsze kieruje sprawę do sądu, chyba że
prokurator umorzy sprawę warunkowo. Wszystko zależy również od tego czy jest to
zniszczenie mienia, wykroczenie czy przestępstwo. Jeżeli jest to wykroczenie to policja kieruje
sprawę do sądu, natomiast jeżeli jest to przestępstwo to sprawę kierujemy do prokuratury.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że wartość zniszczonego przystanku wynosi około
5.000,00 zł. Wybitą szybę trzeba teraz kupić, przywieźć i zamontować.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie wyjaśnił, że
jeżeli jest na to faktura to policja będzie się do tego stosowała. Przy wykroczeniu czy
przestępstwie sprawcy są stawiane zarzuty, ale nie o wartości całej wiaty tylko zniszczonej
szyby, bo to nie przejdzie w sądzie. Chodzi o faktyczną wartość poniesionych strat. Zwrócił się
z pytaniem kto składał zawiadomienie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że Urząd Gminy.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie zwrócił się z
pytaniem czy został już przedłożony dokument, który potwierdzi ile będzie kosztowała naprawa
przystanku?
Wojciech Michańczyk kierownik RGKiT odpowiedział, że wysłane zostało oświadczenie.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko zapytała co dalej ze zniszczonym ogrodzeniem na
cmentarzu?
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że sprawca ma ubezpieczany samochód i jeśli
ubezpieczyciel przyzna nam racje i wypłaci odszkodowanie będziemy musieli to naprawić.
Radny Adam Wieczorek zwrócił się z pytaniem jak wygląda sytuacja ze zniszczonym
ogrodzeniem Biblioteki w Lubominie.
Teresa Piórko Kierownik GBP w Lubominie poinformowała, że wiedząc iż potrzebna jest
faktura wystąpiono o wycenę naprawy ogrodzenia biblioteki, które oszacowano na 1500,00 zł
plus VAT. Pomimo tego w ubiegłym roku otrzymali odszkodowanie w wysokości 800,00 zł.
Dodała, że nie wie, czy był podany sprawca i jakie informacje policja przedstawiła do
ubezpieczenia.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że taką decyzje trzeba zaskarżyć.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie wyjaśnił, że
policja nie jest organem, który wskaże i oszacuje kwotę. Firmy ubezpieczeniowe chcą wziąć
dużą składkę i wydać mało. Policja nie podaje wartość naprawy uszkodzonego mienia do
ubezpieczenia tylko potwierdza fakt. Trzeba odwoływać się od pisma. Wszystko też zależy od
tego czy był wskazany sprawca, jeżeli tak to on pokryje wszystkie koszty.

Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że w §3 projektu uchwały wystąpił błąd tj.
deficyt budżetu gminy w wysokości 742 452.00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu a
nie jak było w pierwszej wersji z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XIX/128/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 5b Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 – 2028.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XIX/129/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XIX/130/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów
podróży służbowych na terenie kraju.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach” za” i 1 głosie
„przeciw”.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i
3 głosach „wstrzymujących”.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących”.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3
głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących”.
Radny Adam Wieczorek zaproponował, aby wysokość diet uzależnić np. procentowo od
obecności sołtysów na sesjach. Za każda nieobecność na sesji ograniczyć w jakimś stopniu
wysokość diety.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że można tak zrobić, jeżeli będzie to zgodne z
prawem. Będzie również bardzo mobilizujące dla sołtysów, aby uczestniczyli w sesjach Rady
Gminy.
Radny Jan Sikora stwierdził, że przy obecnie ustalonych wysokościach diet, gdzie niektórzy
sołtysi i tak mają niską dietę dodatkowe potrącania za nie obecność na sesji będzie krzywdzące.
Radny Adam Wieczorek powiedział, że jeżeli będzie potrącana dieta procentowo to nie będzie
dla nikogo krzywdzące.
Marzena Sulikowska Radca Prawny poinformowała, że radni muszą pamiętać o tym, że dieta
sołtysa jest za całokształt jego pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Radny Zenon Sznek zaproponował, aby podzielić diety porówna dla wszystkich sołtysów np.
po 600 ,00 zł na kwartał. Nie powinno być tak dużych różnic i tak wysokich diet jest to nie
sprawiedliwe.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że gmina od tego roku chce wejść w płatności
masowe za podatki w związku z czym sołtysi nie będą już zbierać podatków od mieszkańców
tracąc tym samym inkaso sołtysowskie. Przeanalizowano 3 lata wstecz każdego sołtysa z
każdego sołectwa widząc jakie środki finansowe dostawał pełniąc swoje obowiązki. Zostało to
uporządkowane mniej więcej do liczby mieszkańców danego sołectwa, stąd propozycja takich
diet w projekcie uchwały. Uchwała musiała być przygotowana na początku roku, aby sołtysi
nie zostali bez środków związanych z inkasem. Zaproponował, aby bez większych poprawek
przyjąć uchwałę celem wypłacania sołtysom za ten kwartał wynagrodzenia. Później można
spotkać się na komisjach z sołtysami i wypracować pewien model, który będzie
satysfakcjonował zarówno sołtysów jak i radnych.

Radna Elżbieta Stachura – Możejko zaproponowała, aby trochę zniwelować różnice
pomiędzy dietami.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że aby to zrobić trzeba również kogoś czymś
zmotywować. Wnioski były takie, że trzeba w pewien sposób związać dietę sołecką z
aktywnością z radnymi. Trzeba znaleźć na to sposób.
Mirosław Święcki Sołtys Sołectwa Wilczkowo stwierdził, że radni powinni zacząć
kontaktować się ze swoimi wyborcami za nim podejmą jakąś uchwałę.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że jak Pan Sołtys zorganizuje zebranie w
Wilczkowie to przyjedzie z radnymi. „W momencie, kiedy zostaliście wybrani sołtysami to
każde zebranie jest z Waszej inicjatywy zgodnie ze statutem. Gmina zwołuje, jak są wybory
sołtysa bądź jak jest nadzwyczajna sytuacja. Natomiast radny takiego zebrania zwołać nie
może”.
Edward Puzio Sołtys Sołectwa Lubomino stwierdził, że nie można porównywać jego
sołectwa do tych mniejszych np. Samborka czy Piotrowa. Poinformował, że do rozdania ma
łącznie około 302 nakazy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zaproponował, aby poddać pod głosowanie projekt
uchwały i wróć do tematu w ciągu najbliższych trzech miesięcy w związku z tym, że temat
budzi u wielu osób wątpliwości i zastrzeżenia.
Marzena Sulikowska Radca Prawny dodała, że wątpliwości wszystkich są uzasadnione.
Zwróciła uwagę, że uchwała nie określa na jaki dzień ma być liczona i brana pod uwagę liczba
mieszkańców od której uzależniona jest dieta sołtysa.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zaproponował, aby była brana pod uwagę liczba mieszkańców
danego sołectwa liczonych na dzień 30 czerwca poprzedzającego dany rok budżetu tak jak jest
robione w subwencjach.
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn powiedział, że gdyby zmniejszono wysokość diet dla
każdego można byłoby w to miejsce dołożyć do zakupu samochodu strażackiego o którym była
wcześniej mowa.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że według niego Komisja Rolnictwa powinna
spotkać się z sołtysami, porozmawiać, dopracować pewne kryteria i zaproponować coś radzie
na następne spotkanie. Trzeba jednak uchwałę dopracować w najbliższym kwartale.
Krystyna Błażewicz Sekretarz Gminy Lubomino odczytała, jak będzie brzmiał §1 ust.2
projektu uchwały po zmianie.
„Dieta, o której mowa w ust.1 przyznawana jest w zależności od liczby stałych i czasowych
mieszkańców danego sołectwa liczonych na dzień 30 czerwca poprzedzającego dany rok
budżetu i wynosi brutto:
1/ do 100 mieszkańców – 500,00 zł.
2/ 101 – 250 mieszkańców – 650,00 zł.
3/ 251 – 450 mieszkańców – 850,00 zł.
4/ 451 – 1000 mieszkańców – 1.100,00 zł.
5/ powyżej 1000 mieszkańców – 1.600,00 zł.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek dotyczący powyższej
zmiany §1 ust.2 projektu uchwały.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wprowadzeniem poprawki do uchwały głosowało
13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XIX/131/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla
sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie przy 1 głosie „przeciw” i 3
„głosach” wstrzymujących.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za”, 1
głosie ” przeciw ” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy głosowała następująco: 1 głos „za”, 1 głos
„przeciw” i 4 głosy ” wstrzymujące ”.

Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że brał udział we wszystkich konsultacjach
związanych ze zmianą prawa oświatowego. Było wiele modeli tej reformy. Na wojewódzkich
konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo w Olsztynie w których uczestniczył nie było
mowy o nowym kształcie reformy oświatowej. Pierwszy projekt ustawy Prawo Oświatowe i
ustaw wprowadzającej prawo oświatowe ukazał się we wrześniu. Ponadto uczestniczył w
spotkaniu zorganizowanym przez Pana Wicewojewodę i Pana Wicekuratora w powiecie, gdzie
było wiele wątpliwości samorządowców co do tego jak to odwrócić i czy można pewne zasady
wypracowane przez Gimnazjum już wdrożyć w system. Mówiono, że można wskazać uczniom
klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej realizacje nauki w byłym Gimnazjum w związku z
przystosowanymi do tego pracowniami naukowymi oraz wykształconymi kierunkowo
nauczycielami. Gimnazja były tworzono po to, aby wyrównać szanse dla wszystkich. Dla
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w związku z reformą oświatową nie zmienia się nic na
gorsze. Reforma, która cofnęła 6 latków spowodowała, że w klasie „I” i „0” jest obecnie połowa
uczniów. Nawarstwi się to w momencie kiedy uczniowie Ci dojdą do klasy IV i będzie
wówczas 1 klasa IV rok po roku a w tym samym czasie odejdą również dwie klasy Gimnazjum.
Dla nauczycieli przedmiotowców uczących w Gimnazjum w Lubominie oraz dla uczących w
klasach IV – VI będzie to wielki problem.
„Zachodzi pytanie: Czy powinniśmy oddzielić Wilczkowo od reformy w ten sposób, że
wszelkie koszty kadrowe związane z reformą poniesie tylko Szkoła Podstawowa w Lubominie
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i tylko Gimnazjum? Czy jesteśmy jedną wielką wspólną oświatą? Wyszedłem z założenia, że
jako Wójt Gminy musze myśleć nie tylko o Szkole Podstawowej w Wilczkowie, ale także o
nauczycielach, którzy są w Rogiedlach, Zespole Szkół i Gimnazjum w Lubominie. Uważam,
że należałoby dać szanse młodym. Widząc co się zaczyna dziać już przed świętami zakazałem
wszystkim Dyrektorkom Szkół zatrudniania nowych nauczycieli. Uważałem, że moja
propozycja jest najlepszym rozwiązanie dla dzieci. Nauczyciele, którzy uczyli przedmiotów
przez ostatnie 17 lat mają pewnie lepszą wiedzę, niż osoba która zacznie się dopiero
przekwalifikowywać w Wilczkowie i zacznie uczyć chemii, geografii, biologii czy fizyki.
Uchwalona ustawa oświatowa różni się od wstępnego jej projektu. Nie wiem czy ten projekt
uchwały ma szansę się obronić. Obecnie trzeba podjąć uchwałę na temat projektu uchwały,
który po 21 dniach zostanie zaopiniowany przez Pana Kuratora. Następnie odbędą się
konsultację z rodzicami, nauczycielami i związkami zawodowymi a do końca marca mamy
podjąć ostateczną uchwałę w tej sprawie. Dzisiaj rozmawiamy tylko o projekcie uchwały, który
nic tak naprawdę jeszcze nie przesądza. Gdy wpłynie ocena prawna od Pana Kuratora wówczas
kolejny projekt uchwały będzie rozpatrywany przez komisje i Radę Gminy. Wówczas będę
mógł również przyjechać na zebranie do Wilczkowa i przedstawić rodzicom koncepcję Rady
Gminy. Jeszcze wszystko będzie można zmienić zgodnie z prawem i uwagami Pana Kuratora.”
Zaproponował, aby w §3 projektu uchwały zmienić zapis, że „wskazuje się „ na „ zamierza się
wskazać uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowie Szkołę Podstawową w
Lubominie jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych
2017/2018 – 2018/2019 „.
Następnie przedstawił skutki pozostawienia w Szkole Podstawowej w Wilczkowie Klasy VII i
VIII. „Na 2018 rok tracimy przywilej szkoły małej a tym samym tracimy dodatek subwencji na
ucznia tj. około 50 tyś. zł. Ponadto na dzień dzisiejszy nie widzę pieniędzy na to, aby pomóc
dla Wilczkowa w utworzeniu nowych oddziałów. Jeżeli Ministerstwo ma takie pieniądze to po
negatywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Pana Kuratora poproszę Panią Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie o podanie kosztu utworzenia pracowni biologii, chemii,
geografii i fizyki, który przedstawię Panu Kuratorowi. Natomiast nauczyciele z Wilczkowa
będą mieli 1,5 roku, żeby uzupełnić swoje kwalifikacje. Jeżeli nie zgodzą się uzupełniać etat
nauczyciele z Lubomina to żadnych emerytów zatrudnionych nie będzie. Klasa VII to około 30
godzin czyli ponad 1,5 etatu nauczycielskiego. 8 uczniów idzie teraz do klasy VII razy
subwencja 5 tyś. zł.tj. 40 tyś. zł. na rok. 1,5 etatu nauczycielskiego z Wilczkowa kosztuje od 75
do 100 tyś. zł. Taka jest różnica, ponadto trzeba dodatkowo zapłacić odprawy nauczycielom z
Gimnazjum. Odpowiadam nie tylko za to, aby utrzymać szkołę, ale też za inne rzeczy.”
Jolanta Hernat Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie poinformowała, że Szkoła
Podstawowa w Wilczkowie we wrześniu ubiegłego roku obchodziła 70 lecie istnienia. Liczba
absolwentów, historia i tradycja przemawiają za tym, że nie wszystko może być przeliczane na
pieniądze. Następnie odniosła się do omawianego projektu uchwały. W §3 uchwały uczniom
oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowie wskazuje się Szkołę Podstawową w
Lubominie jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach
szkolnych od 2017/2018 do 2022/2023. Planując tym samym 6 lat do przodu że Szkoła
Podstawowa w Wilczkowie nie będzie szkołą ośmio klasową. Założenia reformy mówią, że od
1 września 2017 roku szkoły 6 klasowe mają zostać przekształcone w szkoły 8 klasowe. Ta
szansa przed Szkołą w Wilczkowie nie jest postawiona i wynika z tego, że zostanie obniżony
stopień organizacyjny szkoły.
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Następnie odniosła się do zapisów przytoczonych w uzasadnieniu do projektu uchwały
dotyczących możliwości lokalowych, wyposażenia pracowni przedmiotowych i kwalifikacji
kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Wilczkowie i w Lubominie. Zwróciła się z
pytaniem, kto przeanalizował możliwości kadrowe i personalne?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że zrobił to osobiście.
Jolanta Hernat Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie powiedziała, że chciałaby się
zapoznać z wynikami tej analizy. Dodała, że na spotkaniu 4 stycznia 2017 roku na które Pan
Wójt zaprosił wszystkich Dyrektorów Szkół nie zapadły, żadne wiążące decyzje.
Poinformowała, że ze swojej strony nie została poproszona o żadne dane dotyczące szkoły a
zawsze chętnie i na wszystkie pytania Rady Gminy bądź Pana Wójta jest skłonna odpowiedzieć.
Zapytała czy fakt, że jako osoba żywotnie zainteresowana dalszym rozwojem szkoły nie została
zaproszona na posiedzenie komisji na którym omawiany był temat, było działaniem celowym?
Dlaczego takie rozmowy odbywają się dopiero dzisiaj? Dlaczego nie było rozmów z rodzicami
uczniów czy nauczycielami? Poinformowała, że opierając się tylko i wyłącznie na relacjach
osób uczestniczących w ostatnim posiedzeniu komisji słyszała, iż było dużo uwag co do
funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wilczkowie i zasad jej działalności. Poprosiła, aby Pan
Przewodniczący Rady oraz radni z okręgów wyborczych z których dowożeni są dzieci do
Szkoły w Wilczkowie podzielili się swoimi uwagami ze wszystkimi.
Następnie odniosła się do zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały „ W Szkole Podstawowej
w Wilczkowie bez wprowadzania zmianowości nauczania, nie ma możliwości organizacji VII i
VIII klasy. Szkoła ma 7 sal lekcyjnych, w których prowadzone są klasy O – VI” twierdząc, że
nie jest to do końca prawda. W Szkole Podstawowej w Wilczkowie znajduje się siedem sal
lekcyjnych oraz sala komputerowa, sala gimnastyczna i świetlica szkolna. Bez dokładnej
analizy planu nauczania i utworzenia planu lekcji nie można stwierdzić czy w szkole
zaistniałaby dwuzmianowość. Wszystko zależy od dobrej organizacji pracy szkoły a warunki
jakie zostałyby stworzone uczniom z pewnością byłyby dla nich najlepsze. Stwierdziła, że
organizacja Szkoły Podstawowej w Wilczkowie jest dobra.
Następny zapis uzasadnienia mówi: „Analizując potrzeby wychowania przedszkolnego
należałoby wygospodarować jeszcze jedno pomieszczenie na kolejną grupę przedszkolaków i
stworzyć dwu oddziałowe przedszkole przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie”. Wychowanie
przedszkolne ma istotne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka w przyszłości. Stwierdziła,
że do sprawy powinno się podejść w sposób całościowy, ponieważ należy patrzeć na potrzeby
wszystkich uczniów w gminie i stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju. Nie raz martwiono
się o warunki jakie mają dzieci w przedszkolu w Lubominie. Zapytała dlaczego w związku z
tym, że zmniejsza się liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Lubominie, nie zastanowić się
nad tym, aby przenieść przedszkole na parter budynku gdzie dzieci przebywały by w salach
pełnowymiarowych, z dobrym oświetleniem i bezpiecznym wyjściem. Może należałoby wrócić
do pomysłu utworzenia przedszkola w Rogiedlach. Stwierdziła, że nie jest prawdą, iż miała
jakikolwiek wpływ na to, że oddziały w Rogiedlach zostały przyporządkowego od 1 września
roku szkolnego 2016/2017 Zespołowi Szkół w Lubominie. Została jedynie zapoznana z taką
decyzją.
W uzasadnieniu jest ponadto zapis: „Ramowy plan nauczania dla ośmioletniej szkoły
podstawowej wprowadza nowe przedmioty nauczania takie jak biologia, geografia, fizyka i
chemia.” Przedmioty te w szkole 6 klasowej nie istniały dopiero od nowego roku będą
funkcjonowały w różnych klasach i różnych ilościach godzinowych. W całym cyklu od klasy
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V do VIII będzie 5 godzin nauczania geografii, 5 godzin nauczania biologii, 4 godziny
nauczania chemii, 4 godziny nauczania fizyki ( z tym, że chemia i fizyka wchodzą od klasy
VII).
„Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w obecnej chwili potrzebuje przynajmniej dwóch lat czasu
aby przekwalifikować kadrę do nauczania nowych przedmiotów”.
Nauczyciel, który studiuje i uzupełnia swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych a jego
kierunkowe wykształcenie także obejmuje duży zakres wiedzy nie oznacza, że jest gorzej
przygotowanym nauczycielem. Każdy nauczyciel, który ma przed sobą postawione zadania
stara się je wykonać jak najlepiej bez względu na miejsce zatrudnienia tego nauczyciela.
Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Nie jest dla nich problemem
zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Swoim zaangażowania na rzecz szkoły i środowiska
nauczyciele dają niejednokrotnie wyraz, że sprawa szkoły jest im bardzo blisko. Dzięki
wielkiemu wkładowi pracy własnej szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami uczniów.
W okresie przejściowym nauczyciele z Lubomina posiadający kwalifikacje mogą dojeżdżać do
Wilczkowa. Niejednokrotnie nauczyciele dojeżdżali już do szkół i taki system się sprawdził.
Jeśli w jednej placówce dla danego nauczyciela nie ma etatu występuję się z zapytaniem o
wskazanie innej placówki.
„Kolejny problem to wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w
Wilczkowie w sprzęt i pomoce naukowe. Kilka lat temu pomoce zostały całkowicie
zlikwidowane”.
Poinformowała, że jak reforma wprowadziła VI klasową szkołę i przedmioty znikły nie było
potrzeby utrzymywania pewnych pomocy. To co nadawało się do użytku zostało przekazane
do funkcjonującego Gimnazjum w Lubominie. W chwili obecnej, jeżeli Gimnazjum jest tak
dobrze wyposażone może w jakiejś części udzieliłoby pomocy w drugą stronę?
Następnie powołała się na słowa Pani Minister Anny Zalewskiej i zapisów zamieszczonych na
stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „ Dysponujemy kwota 300 mln. zł dla samorządów
na dostosowanie szkół do reformy m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek,
modernizacje toalet. Dodatkowo planujemy corocznie dla samorządów pieniądze na te zadania
0,4% subwencji oświatowej. Łącznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln. zł. każdego
roku”. Poinformowała, że Szkoła w Wilczkowie może też mogłaby z tych środków skorzystać.
Ostatni akapit uzasadnienia brzmi: „Absolwenci Szkoły Podstawowej w Wilczkowie obecnie
dowożeni są do Gimnazjum w Lubominie i przez najbliższe 2 lata będą dowożeni w dalszym
ciągu. Dowożenie uczniów kl. VII a potem kl. VIII nie zwiększy zadań w tym zakresie”.
Zwróciła uwagę, że w chwili obecnej to absolwenci Szkoły Podstawowej w Wilczkowie są
dowożeni do Gimnazjum. Do tej pory szkoła funkcjonowała jako pełnoprawna publiczna
szkoła podstawowa 6 letnia. W nowym systemie oświaty szkoły 6 klasowe przestają istnieć a
na ich miejsce powstają 8 klasowe szkoły podstawowe. W związku z zamiarem dowożenia
uczniów klasy VII i VIII do Szkoły Podstawowej w Lubominie obniża się stopień
organizacyjny Szkoły Podstawowej w Wilczkowie do klasy I - VI. Do szkoły w Lubominie nie
będą dowożeni absolwenci lecz uczniowie mający kontynuować naukę w innej placówce.
Szkoła w Wilczkowie powstanie jako taki „twór”, który przez 6 lat nie będzie miał
absolwentów. Nigdy uczeń nie ukończy tej placówki i nie otrzyma świadectwa ukończenia
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. Nigdy uczniowie z Wilczkowa nie przystąpią do
egzaminów zewnętrznych. Tym samym szkoła nie będzie miała możliwości zweryfikować
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efektów swojej pracy. Stwierdziła, że gmina dostałaby subwencję jeżeli szkoła w Wilczkowie
byłaby szkołą 8 klasową, która nie ma 70 uczniów. W harmonogramie zmian związanych z
reformą jest zapisane, że od 1 września 2017 roku dotychczasowa 6 letnia szkoła podstawowa
staje się 8 letnia szkołą podstawową. Zapytała kim staje się wobec tego Szkoła Podstawowa w
Wilczkowie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odnośnie §3 projektu uchwały powiedział, że dokładny zapis
art. 206 ustawy prawo oświatowe w pkt. 1,2 i 3 wyraźnie wskazuje lata szkolne 2017/ 2018 –
2022/2023. Zostało więc to wzięte z zapisów ustawy. Jest tam dokładnie zapisane co uchwala
rada gminy, jako projekt powinna zawierać. Art. 205 ustawy mówi, że można uczniów szkoły
podstawowej klasy VII i VIII przekazać do nauczania w innej szkole podstawowej gdy szkoła
ta powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum. Dodał, że nie będzie odpowiadał za
ustawodawcę co będzie ze szkołą, która będzie miała klasy I-VI. To pytanie do Pani Minister
Anny Zalewskiej. Jeżeli jest to błąd to Pan Kurator skreśli ten projekt uchwały. Wyjaśnił, że na
spotkaniu z Dyrektorkami Szkół w dniu 5 stycznia 2017 roku powiedział, że nie widzi klasy
VII i VIII w Wilczkowie. Mówił również, że na dyskusje z rodzicami jest za wcześnie dopóki
nie będziemy mieli projektu uchwały i dopóki ten projekt nie zostanie skonsultowany z
Kuratorium Oświaty. W związku z tym, że według nowego zapisu ustawy nie można wysłać
do Kuratora projektu uchwały w formie samego projektu tylko w formie uchwały
zaproponował, aby to po prostu zrobić wiedząc o tym, że być może stanie się tak jak Pani
Dyrektor i rodzice sobie życzą i projekt zostanie zmieniony. Będziemy mieli jednak czyste
sumienie, że mówiliśmy i informowaliśmy o problemach i kłopotach wynikających z tego
tytułu. Dodał, że jak nauczyciele z Gimnazjum dowiedzą się, że nie mają szans i zabiera im się
klasę VII i VIII to na pewno tu nie zostaną. Będzie to ze szkodą dla uczniów z klas VII i VIII
oraz pozostałych uczniów Gimnazjum. Zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały mówi o
potrzebie przynajmniej dwóch lat czasu, aby przekwalifikować kadrę do nauczania nowych
przedmiotów, ponieważ żeby skończyć studnia podyplomowa z biologii, geografii, chemii i
fizyki trzeba1,5 roku.
Robert Świtalski (mieszkaniec Ełdyt Małych) zwrócił się z pytaniem co Pan Wójt zrobi z
obecną klasą V a później VI? Czy klasa VI również będzie dowożona do Lubomina?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że jest jeszcze rok zanim klasa IV stanie się klasą
V. Jeżeli Pani Minister się pomyliła i nie będzie można zrobić szkoły I-VI to być może skreśli
ten § 205 ustawy na podstawie którego na dzień dzisiejszy klasę VII i VIII w latach 2017/2018
– 2022/2023 można zorganizować w innej szkole podstawowej.
Robert Świtalski (mieszkaniec Ełdyt Małych) zapytał czy Pan Wójt uczniów klasy V i VI
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie będzie dowoził na zajęcia biologii do Gimnazjum w
Lubominie i z powrotem odwoził do Wilczkowa na pozostałe zajęcia?
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że zostawi to nauczycielom i rodzicom z
Wilczkowa. Na dzień dzisiejszy w związku z funkcjonującym do tej pory Gimnazjum dla
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nic się nie zmienia. Ma dwa lata na przygotowanie się do
przyjęcia albo pełnoletniej szkoły 8 klasowej bądź pozostawić tylko klasy I – IV.

Małgorzata Połoniewicz Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego zabierając
głos stwierdziła, że zawsze było mówione, iż to nauczyciele mają dojeżdżać do ucznia a nie
odwrotnie. Nie wierzy w to, że któryś nauczyciel rzuci prace bo będzie musiał dojeżdżać do

str. 13

Wilczkowa na parę godzin. Tym bardziej w takich realiach, gdzie są zwolnienia nauczycieli.
Szkoła w Wilczkowie nie jest jedyną podstawówką w całym kraju, która nie ma zaplecza na
VII i VIII klasę. Spotyka to 90% podstawówek w Polsce. Nie jest to problem, ponieważ można
się jakoś doposażyć. Sale także są, ponieważ jest dużo lekcji łączonych i zawsze jakaś sale jest
pusta. Po to została zrobiona reforma, aby dzieci nie były dowożone do szkół 20 czy 30 km od
miejsca zamieszkania. Dodała, że rozmawiała z różnymi gminami i różnymi osobami
zainteresowanymi reformą edukacji i w jednej z gmin Kurator Olsztyński nie wyraził zgody na
zabranie klas z jednej filii szkoły do szkoły głównej. Ewentualnie można zabrać cały cykle
edukacyjny czyli klas od V do VIII.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że według niego propozycja ( sygnał) ze strony
Rady Gminy powinna zostać wysłana do Pana Kuratora, żeby nie szukać środków z rezerwy.
„Skoro mamy budować nowe klasy i szukać nauczycieli to gmina powinna dostać na ten cel
środki. Powinniśmy pokazać, że mamy inne spojrzenie na to wszystko oraz że liczymy się z
pieniędzmi”.
Robert Świtalski (mieszkaniec Ełdyt Małych) poinformował, że obserwował Ministrów
Edukacji Narodowej i pierwszy raz od wielu lat jest kobieta, która mówi do rzeczy.
Przypomniał, że reforma ta weszła w życie i już obowiązuje. Pan Wójt wcześniej nie wspomniał
o środkach z Ministerstwa. Mamy Radę Gminy i władze gminy, które mogą wystąpić do
Ministerstwa, że jest taki problem.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że ten problem jest właśnie pokazany w projekcie
uchwały i jego uzasadnieniu. W ustawie nie powiedziano co będzie ze szkołą I – VI. Ponadto
Pani Minister Anna Zalewska okłamała wszystkich mówiąc, że w Olsztynie była na
konsultacjach z samorządami. Tych konsultacji nie było. Wszyscy czekali na informacje na
temat tego jaki kształt będzie miała nowa reforma edukacji. Nie poruszono jednak w ogóle tego
tematu, ponieważ protesty samorządów byłyby już dużo wcześniej. Poprosił o przyjęcie tej
uchwały w takiej formie jako projekt co nie oznacza, że musi zostać przyjęta w takiej formie
później, aby wszyscy się dowiedzieli, że jest taki problem ze Szkołą Podstawową w
Wilczkowie. Jeżeli Pani Dyrektor zostanie pozostawiona z 8 klasami to sobie poradzi bez
kosztów dla gminy. Ponadto jeżeli mają być oszczędności na dowożeniu to pewnie będą tylko
dotknął one dzieci. Dodał, że na komisji było pytanie dlaczego rodzice oddają dzieci z
Wilczkowa do innych szkół.
Jadwiga Kuhn ( nauczycielka z Wilczkowa) stwierdziła, że jeżeli klasa VII i VIII będzie
realizowała naukę w Lubominie też nie ma gwarancji, że dzieci nie będą chodziły gdzie indziej.
Małgorzata Połoniewicz Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego dodała, że do
Szkoły w Wilczkowie uczęszczają też dzieci z innych miejscowości np. Klon czy Dobrego
Miasta.
Marzena Sulikowska Radca Prawny poinformowała, że w tym tygodniu uczestniczyła w
konferencji Pana Kuratora zorganizowanej na okoliczność wprowadzania nowej reformy.
Uczestniczyli w nim głównie przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, którzy
muszą się teraz zmierzyć z projektami. Kiedy padło pytanie co zrobić ze szkołami, które są w
podobnej sytuacji jak Wilczkowo przedstawiciele kuratorium byli zaskoczeni, że taki problem
w ogóle jest. Nie wiedzieli, że tak wygląda struktura oświatowa na terenie gmin. Nie znali
odpowiedzi na pytania czy można dokonać w oparciu o § 205 ust. 4 ustawy ewentualnego
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wskazania uczniom innej szkoły podstawowej do czasu dostosowania obecnie funkcjonującej
szkoły 6 klasowej do nowego ustroju. Nie byli w ogóle przygotowani do takiej dyskusji.
Okazało się, że dużo samorządów ma taki problem, że bez żadnego dostosowawczego okresu
nie są wstanie przyjąć klas VII i VIII z różnych względów czy to kadrowych, lokalowych czy
innych.
W związku z tym Pan Wójt podjął decyzję, aby w uchwale wskazywać zamiar wskazania
uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowie Szkołę Podstawową w
Lubominie jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII. Na gruncie
prawnym nie ma możliwości wskazania projektu w inny sposób, aby pokazać intencję. Jest to
uchwała intencyjna i czy ona zostanie zaakceptowana pod względem prawnym i pod względem
intencji nie wiadomo.
Jadwiga Kuhn (nauczycielka z Wilczkowa) zabierając głos powiedziała, że jest mowa o
włączeniu, przekształceniu, nowej podstawie, zapleczu dla nauczycieli czy ich wykształceniu
zapominając o sednie szkoły, którym jest dziecko. Prawo oświatowe wyraźnie mówi, że
dziecko rozpoczynające edukacje ma ją skończyć w tym miejscu gdzie ją zaczęło dla jego
dobra. Zapytała czy ktoś kiedyś liczył, ile dziecko spędza czasu w gimbusie? Pilnowanie 40
dzieci w autobusie szkolnym w różnym wieku jest psychologicznym wykańczaniem
opiekunki. Stwierdziła, że przedstawiony projekt uchwały to nic innego jak Gimnazjum BIS.
Zwróciła się do radnych, którzy będą decydować o przyszłości dzieci o zastanowieniu się i
przeanalizowaniu ustawy, której założeniem jest dziecko. Zwróciła się z pytaniem dlaczego
jako osoba mająca kwalifikacje do uczenia przyrody i biologii w klasie IV i V nie może
dokształcać się i uczyć tych przedmiotów w VII i VIII klasie? W szkołach praktykuje się
dokształcanie nauczycieli, jest to praktyka codzienna. Stwierdzenie, że szkoła nie posiada kadr
jest wysoko krzywdzące dla nauczycieli i upokarzające.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że był na radzie pedagogicznej podczas której to
właśnie Pani Jadwiga Kuhn powiedziała, że Rogiedle Was nie interesują. „Niech Rogiedle się
zlikwidują a Wilczkowo woli zostać samo”.
Jadwiga Kuhn (nauczycielka z Wilczkowa) poprosiła o wskazanie jej wypowiedzi w
protokole ze spotkania, ponieważ nigdy nie mówiła o tym w taki sposób.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwalifikacje nauczycieli mówił, iż na
dzień dzisiejszy w Szkole w Wilczkowie nie ma nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania
chemii, biologii, geografii i fizyki o czym wie z akt mianowania gdzie są zapisane kwalifikacje
do nauczania konkretnych przedmiotów. Zapytał czy się pomylił?
Jadwiga Kuhn (nauczycielka z Wilczkowa) odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma
takich nauczycieli, ale praktykuje się sukcesywne dokształcanie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że stąd zapis w uzasadnieniu do uchwały iż potrzeba
dwóch lat, aby kadra uzupełniła swoje wykształcenie.
Jadwiga Kuhn (nauczycielka z Wilczkowa) stwierdziła, że jeżeli nie ma gwarancji na
najbliższe 6 lat do nauczania tych przedmiotów to jaki sens jest się dokształcać.
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) zwrócił się z pytaniem do Pani Radcy jak można
ująć uchwałę, która będzie podejmowana dzisiaj?
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Marzena Sulikowska Radca Prawny wyjaśniła, że będzie to uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół. Następna uchwała, którą będą podejmować radni po wszystkich
opiniach będzie w sprawie dostosowania sieci szkół i będzie uchwałą już ostateczną. Dzisiejsza
uchwała jest intencyjna.
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) powiedział, że według niego zapis w §3 ustawy
nie jest zgodny z prawem. Zaznaczył, że Szkoła Podstawowa w Wilczkowie jest najlepszą
szkoła podstawowa w powiecie spośród 15 szkół. Mówiąc czy nauczyciele się nadają, czy nie
trzeba najpierw spojrzeć na wyniki pracy.
Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, że nikt tak nie powiedział, czy się nadają czy nie.
Jest tylko stwierdzenie, że nie mają kwalifikacji do nauczania przedmiotów biologii, geografii,
fizyki i chemii.
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) powiedział, że nikt nie będzie stawał na pewno
na przeszkodzi, aby te kwalifikacje mogli podnieść.
Agnieszka Markiewicz (nauczycielka z Wilczkowa) zwróciła się z pytaniem do
Przewodniczącego Rady Pawła Miąsko jakie jest jego zdanie w tej sprawie?
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko powiedział, że będzie głosował przeciw tej uchwale
podobnie jak na komisjach. Chciałby, aby w Wilczkowie istniała 8 klasowa szkoła. Jedyne
uwagi dotyczą między innymi projektów unijnych. Szkoły w Lubominie ciągle piszą jakieś
projekty i dostają dofinansowania. Szkoła w Wilczkowie mało takich projektów pisze.
Jolanta Hernat Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie wyjaśniła, że szkoła pisała
takie projekty wcześniej, ale nie zawsze pisanie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.
„Może Pan Radny nie wie o małych projektach tylko słyszy o takich, gdzie są setki tysięcy”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że Pan Przewodniczący przynajmniej od 12 lat
wie o każdej złotówce, która wpłynęła na Szkołę Podstawowa w Wilczkowie.
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) zabierając głos powiedział, że w momencie
kiedy dzieci z Wilczkowa będą dowożone do Lubomina trzeba będzie utworzyć dwie klasy
bądź wprowadzić nauczanie dwu zmianowe. Tak naprawdę to wszystko co się zadzieje zgodnie
z tym projektem będzie bardzo wygodne dla nauczycieli z Lubomina.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko powiedziała, że rozumie nauczycieli i rodziców z
Wilczkowa ale z drugiej strony nie można się bać szkoły w Lubominie, która też jest bardzo
dobrą szkołą.
Sylwia Ciszewska (sołtys z Wolnicy) dodała, że do szkoły w Wolnicy chodziła 7 lat. Po
zamknięciu szkoły przyszła do klasy VIII w Lubominie i wcale nie czuje się gorsza tylko
dlatego, że nie skończyła pełnej szkoły w Wolnicy. Była mała liczebność dzieci i szkołę trzeba
było zamknąć.
Małgorzata Połoniewicz Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego zapytała,
dlaczego pod uwagę nie jest brany nawet inny scenariusz? Nikt nie rozmawia o innej
możliwości?
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) zapytał czy przejazd klas Gimnazjalnych jest
przejściowy?
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Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że tak. O tych dwóch latach przejściowych
mówił.
Roberty Świtalski (mieszkaniec Wilczkowa) stwierdził, że uchwała mówi o 6 latach.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że jest to zapis z ustawy. Zawnioskował o zmianę
zapisu w projekcie uchwały w §3 następująco: „ Zamierza się wskazać uczniom oddziałów
klasy VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowie Szkołę Podstawową w Lubominie jako miejsce
realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 –
2018/2019”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał wniosek pod glosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 1.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw
– 3, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XIX/132/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju
szkolnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XIX/133/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.5g. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwała Nr XIX/134/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy na rok 2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady
Paweł Miąsko

* Pełny przebieg sesji odzwierciedla zapis dźwiękowy znajdujący się na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi
rady.
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