Protokół Nr XX/2017
z XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 16 marca 2017 roku.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 11:14.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 13 radnych
- Jarosław Łosiewicz, 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, Mariusza Trusiewicza Dzielnicowego, Pana
Wojciecha Michańczyka Radnego Powiatu Lidzbarskiego, 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) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok.
d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Lubomino do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia
31 sierpnia 2019r.;
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
obrębów Lubomino, Wilczkowo i Wolnica.
f) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2017 roku.
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 01.02.2017r. do 16.03.2017r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
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W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Adam Wieczorek zapytał jakiej nieruchomości dotyczy zarządzenie nr 0050.16.2017?
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że zarządzenie dotyczy drogi przebiegającej
przez pola w Wapniku, których właścicielem jest Pan M.P. Złożył on do Urzędu Gminy
wniosek o jej nabycie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał skargę, która wpłynęła do Urzędu Gminy
Lubomino dnia 23 lutego 2017 roku z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie złożoną przez Pana E.C. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubominie.
Skarga stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Małgorzata Szpyrka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że podobna
skarga wpłynęła w ubiegłym roku i była już rozpatrywana zarówno przez Komisję Rewizyjną
jak i Radę Gminy Lubomino.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że skargę trzeba rozpatrzeć innego
wyjścia nie ma.
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o przyjąć skargi do realizacji i
przekazanie do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Paweł Miąsko Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, które wpłynęło do Urzędu
Gminy Lubomino dnia 17 lutego 2017 roku od Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej Marka Olszewskiego dotyczące obrony idei samorządności. Do
pisma załączono wzór projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządności w Polsce wraz z uzasadnieniem dla gmin, które wyrażą wolą podjęcia
takiej uchwały.

Radny Adam Wieczorek zapytał o jakich zmianach prawa samorządności mowa?
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Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że zmiany dotyczą po pierwsze wyborów, które mają
być partyjne. Po drugie mają zostać wprowadzone progi w gminach tzn. jak partia nie zdobędzie
odpowiedniej ilości procentowej to odpada w wyborach. Po trzecie proponuje się okręgi
wyborcze wielomandatowe oraz uniemożliwienie Wójtom, którzy pełnili funkcję powyżej
dwóch kadencji starowania w wyborach – prawo wyborcze działające wstecz.
Poprosił, aby radni wyrazili opinię czy na kolejną sesje chcą, aby przygotować uchwałę w
sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządności w Polsce.
Zaproponował, że załączona uchwała do pisma zostanie przesłana radnym na e-maila celem
bliższego zapoznania się z jej treścią a na najbliższej sesji radni podejmą decyzje w tej sprawie.

Radny Adam Wieczorek zwrócił się z pytaniem, dlaczego nowe nakazy podatkowe są
drukowane i przesyłane w dwóch egzemplarzach?
Wójt Gminy Andrzej Mazur wytłumaczył, że są podmioty równouprawnione. Podpisanie
potwierdzenia odbioru decyzji tylko przez jedną osobę nie było dokumentem w pełni prawnym.
Jeżeli jest współwłasność musimy mieć podpisy obojga małżonków i każdy z nich dostaje
oddzielnie nakaz podatkowy. Takie jest prawo. Nakazy podatkowe sporządzane są na
podstawie wypisów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.
Radny Eugeniusz Dembowski wnioskował o interwencję w sprawie niedrożnego przepusty
na drodze w miejscowości Rogiedle. Właściciel działki nie wyraża zgody na odprowadzenie
wody na jego łąkę i woda płynie w poprzek drogi.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że zostanie skierowany pisemny wniosek do
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim o uregulowanie sprawy cieku wodnego.
Radna Małgorzata Szpyrka zapytała, czy istnieje możliwość zamontowania kamer na
postawionych przystankach autobusowych, gdzie dzieją się różne rzeczy. Mogłoby to również
zapobiec sytuacji takiej jaka miała miejsce w miejscowości Zajączki (zniszczono przystanek).
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że na początek umieścimy naklejki z napisem obiekt
monitorowany. Zamontowanie kamer to dość spory koszt na który nasza gminę nie stać.
Radna Małgorzata Szpyrka zwróciła się z pytaniem do Dzielnicowego czy wiadomo już coś
na temat zniszczonego przystanku w miejscowości Zajączki?
Mariusz Trusiewicz Dzielnicowy odpowiedział, że w związku z tym iż nie prowadzi sprawy
nic nie wie na ten temat.
Radny Jan Sikora złożył wniosek w sprawie rozpoczęcia prac związanych z rozbudową
Urzędu Gminy Lubomino. Dodał, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 14 marca 2017 roku.
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Radna Joanna Kalamarska odnośnie popołudniowych Sesji Rady Gminy Lubomino
przypomniała Przewodniczącemu Rady Gminy, iż obiecał co jakiś czas zwoływać sesję
popołudniowe. Dziś jest XX Sesję Rady Gminy Lubomino a sesji popołudniowej nie było ani
jednej.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko powiedział, że jeśli chodzi o popołudniowe
sesje to jest problem z większością radnych.
Radna Joanna Kalamarska dodała, że nie chodzi tylko o radnych, ale również o
mieszkańców. Jest wiele osób pracujących w naszej gminie, którzy nie mają ani możliwości
obejrzenia sesji, gdyż nie są one nagrywane a przeczytanie protokołu nie odzwierciedla całości
przebiegu sesji. Może mieliby chęć przyjść, zobaczyć jak rada pracuje i zadać pytania.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz zapytała jakie godziny popołudniowe ma na myśli Pani
Radna?
Radna Joanna Kalamarska stwierdziła, że godzina 15:00 czy 16:00 byłaby wystarczająca.
Radna Małgorzat Szpyrka zabierając głos stwierdzila, że zawsze ktoś z rodziny jest w domu
i jeśli będzie chciał się czegoś dowiedzieć to przyjdzie na sesję.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko powiedziała, że nie ma problemu, żeby zrobić sesję
popołudniu. Rozmowy jak to zrobić, aby chodź trochę zaktywizować mieszkańców miały już
miejsce. Wszystkie te próby pokazały, że u nas nie ma tradycji przychodzenia na sesję ani w
ciągu dnia ani popołudniu.
Radna Joanna Kalamarska stwierdziła, że powodem tego była również słaba informacja na
ten temat. Ludzie muszą wiedzieć, że taka sesja popołudniowa jest i mogą w niej uczestniczyć.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko poinformowała, że kiedyś była mowa o tym, aby oprócz
informacji na stronie o terminie sesji wywieszać informacje w gablocie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że prócz informacji na stronie,
zawiadomienie jest wywieszane w gablocie i wysyłane wszystkim sołtysom z terenu Gminy
Lubomino.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko obiecał, że jedną z najbliższych sesji zwoła w
godzinach popołudniowych.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poprosił, aby sesję zorganizować w godzinach
dogodnych nie tylko dla mieszkańców, ale i dla radnych. W naszej gminie trzon stanowią
rolnicy i to pod nich trzeba dostosować sesję, która musi się do godziny 17:00 skończyć.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko poinformował, że najbardziej dogodna dla
wszystkich będzie godzina 15:00.
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Następnie poprosił o zadawanie pytań Panu Dzielnicowemu.
Krystyna Błażewicz Sekretarz Gminy Lubomino poinformowała, że w Lubominie jest
problem z bardzo dużą ilością wolno biegających psów.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała czy zgłaszany podobny problem z psami w
miejscowości Biała Wola został rozwiązany?
Mariusz Trusiewicz Dzielnicowy poinformował, że było kilka wypisanych mandatów i
przynajmniej jedno postępowanie sądowe w tej sprawie.

Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino 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 – o.
Uchwała Nr XX/135/2017 z dnia 16 marca 2017 roku 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 XX/136/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach” za” i 1 głosie
„przeciw”.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
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Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie.

Radny Zenon Sznek powiedział, że jego zdaniem środki powinny być przeznaczone dla
sołectw dzięki, którym mogliby zrobić drogę bądź zamontować lampę.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że środki te trzeba najpierw zebrać w
podatku rolnym lub od nieruchomości czy też w podatku dochodowym i przeznaczyć w
budżecie specjalnie tylko na to zadania. W związku z decyzją, że w Wilczkowie będzie siódma
klasa a potem ósma musimy przygotować w budżecie od 240 do 300 tyś. zł. rocznie od roku
2019 więcej bieżących dochodów. „Jeśli zgodzicie się Państwo, aby podnieść podatki, żeby
następne 200 tyś. zł mieć w dochodach i wydać to na fundusz sołecki to jestem za. Chcąc wydać
środki finansowe trzeba ja najpierw zebrać. Nie możemy w 2018 roku zaplanować środków
finansowych na fundusz sołecki dlatego, że nie zbierzemy takiej sumy. Ponadto musimy
wygospodarować od 240 do 300 tyś. zł. na szkołę w Wilczkowie przez następne dwa lata. „
Radny Zenon Sznek stwierdził, że Pan Wójt ciągle przyrównuje wszystkie wydatki do Szkoły
Podstawowej w Wilczkowie. Zapytał, dlaczego Pan Wójt nie wspomina o Szkole Podstawowej
w Rogiedlach?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że przyrównuje wydatki do sytuacji
w roku 2018 i 2019. Dodał, że Szkoły w Rogiedlach już nie ma. Jest tylko przedszkole. „Od
tego roku dzieci w wieku 3 lat mają prawo mieć zorganizowane wychowanie przedszkolne a
gmina musi je wszystkim zapewnić. Takie jest prawo, które musimy wykonać”.
Radny Zenon Sznek powiedział, że nie przypomina sobie, aby radni głosowali nad
rozwiązaniem Szkoły Podstawowej w Rogiedlach.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wytłumaczył, że głosowano nad tym już bardzo
dawno i Pan Zenon Sznek nie był jeszcze Radnym Gminy Lubomino.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XX/137/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok. stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego na okres
od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poinformował, że z uchwały wykreślono §3 który
brzmiał:” Zamierza się wskazać uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
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Szkołę Podstawową w Lubominie jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do
VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019.” Dodał, że klasy pozostają w Wilczkowie z
pełną konsekwencją tego zdarzenia. Środków finansowych nie ma, ani w budżecie gminy, ani
w rezerwie subwencji oświatowej w związku z czym zaczynamy nową reformę z takimi
środkami jakie są w budżecie Gminy Lubomino. Nie wiadomo co przyniesie nowy rok i czy
Pani Minister zmieni finansowanie. „Na dzień dzisiejszy jest finansowanie na ucznia. Obiecała
Pani Minister, że od nowego roku dofinansowanie będzie na oddział i byłoby nam wówczas
trochę lżej. Do oświaty dokładamy1,5 mln zł a przez następne dwa lata będziemy dokładać o
co najmniej 120 tyś. zł. więcej. W roku 2019 grozi nam jeszcze zmniejszenie o 45 uczniów w
całej gminie. Będzie to powodowało mniejszą subwencję o 200 bądź 300 tyś. zł. W tej chwili
subwencja jest na poziomie około 3mln 190 tyś.zł. a wydajemy na oświatę około 4 mln 700 tyś
zł. Myślę, że wszyscy jak tu siedzimy zaczynamy szukać środków finansowych, aby tę decyzję
sfinansować. Nie może być to tylko sprawa Wójta i Skarbnika Gminy ale również szkoły,
rodziców, sołectw i Rady Gminy. Jedyne pieniądze w rezerwie są na szkoły, które powstają w
wyniku przekształcenia Gimnazjum albo w szkołę zawodową albo podstawową a nie włączenia
do zespołów szkół. Odbyłem konsultacje z rodzicami, którzy chcą, aby dzieci chodziły do
Wilczkowa a nie były dowożone do Lubomina. Musimy więc się przychylić do woli
mieszkańców, bo takie jest ich prawo. W pełni świadomie podejmujemy decyzje szukania 200
tyś. zł. w wydatkach bieżących na które musimy mieć dochody bieżące.”
Dodał, że w załączniku nr 3 muszą zostać usunięte miejscowości, które były przypisane do
Zespołu Szkól w Lubominie tj. Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie, Piotrowo, Świękity, Świękitki,
Wilczkowo, Zajączki. Pozostają one jedynie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych zabrał glos w imieniu rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej w Wilczkowie. Powiedział, że uzasadnienie nie do końca rodzicom się podoba.
Zapytał czy na polecenia Pana Wójta zebranie w Szkole Podstawowej w Wilczkowie byo
nagrywane?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że tak. Ponadto prosił, żeby ze
spotkania sporządzony został protokół.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych powiedział, że nikt nie został poinformowany o
tym, że zebranie jest nagrywane i na przyszłość chcieliby o tym wiedzieć oraz wyrazić na to
zgodę bądź nie.
Dodał, że w uzasadnieniu Pan Wójt pisze: „Po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami
uczniów klas V i VI w dniu 27 lutego 2017 roku, którzy jednogłośnie wyrazili wolę
kontynuowania nauki w klasie VII i VIII w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie…”
twierdząc, że rodzice nie wyrazili zgody na kontynuowaniu nauki ich dzieci w budynku Szkoły
Podstawowej w Wilczkowie tylko w Szkole Podstawowej w Wilczkowie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur zapytał jaka to różnica?
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych wyjaśnił, że chodzi o szkołę a nie o budynek.
Ponadto w uzasadnieniu do uchwały jest napisane: „…bez względu na warunki nauki oraz brak
wykwalifikowanej kadry…”. Zwrócił się z pytaniem czy przez lata Pan Wójt dzieciom fundował
niewykwalifikowana kadrę? Co to znaczy, że nauczyciele nie są wykwalifikowani? Przecież na
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12 przedmiotów dojdą jeszcze tylko 4. Poprosił, aby nie pisać rzeczy które nie są zgodne z
prawda.
Kolejny zapis w uzasadnieniu mówi:” … uznając za nieuzasadnione przekształcenie
gimnazjum w szkołę podstawową…” wyjaśnił, że na spotkaniu w Wilczkowie nie ustalano, czy
to jest uzasadnione czy też nie więc chcielibyśmy, żeby to również było jakoś zmienione.
Następny zapis brzmi: „Koszty związane z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego należy
pokryć środkami finansowymi przyznanymi placówkom oświatowym na rok budżetowy 2017”.
Nie wiadomo na podstawie jakich obliczeń i skąd się to wzięło, że uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wilczkowie w budżecie byli przypisani do Szkoły Podstawowej w Lubominie.
Skoro w Wilczkowie będzie szkoła podstawowa 8 klasowa to dlaczego środki przeznaczone
dla uczniów z Wilczkowa będą szły do Szkoły Podstawowej w Lubominie? Uchwała
budżetowa powinna zostać zmieniona. Poprosił Pana Wójta o ustosunkowaniu się do tych
postulatów.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że jest to tylko uzasadnienie do uchwały.
Napisał je osobiście i nie tylko na podstawie spotkania w Wilczkowie, ale również dokumentów
otrzymanych od Kuratora i całego prawa. „Po pierwsze nie czepiajmy się czy to będzie budynek
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie czy Szkoła Podstawowa w Wilczkowie. Kurator nie
wyraża zgody, aby zajęcia odbywały się poza budynkiem jeżeli odległość od drugiego jest
większa niż 10, 15 czy 20 metrów. Mają gminy z tym problem w związku z czym musi być w
budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. Można napisać w siedzibie Szkoły co nic nie
zmieni”.
„Co do finansów: wyraźnie zaznaczyłem w uchwale budżetowej na rok 2017 , że zostały
przyznane przez radę środki finansowe na całą oświatę i ze swojej strony mówię tak: nie
przeznaczę ani złotówki więcej niż to co zostało przyznane na oświatę dla wszystkich
placówek. Zapytał, czy jest to zrozumiałe?
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych powiedział, że trudno jest to zrozumieć, bo nie
wie na jakiej podstawie Pan Wójt to wyliczył?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że wyliczył to na podstawie reali
budżetowych.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych stwierdził, że Pan Wójt przecież zakładał, że w
ogóle nie będzie Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że musiał tak zakładać, bo we wrześniu i
w listopadzie jeszcze nie było ustawy.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych „Skoro nie było ustawy to na jakiej podstawie
Pan tak założył? Chodzi o to, że sytuacja się zmieniła.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Czy jak się sytuacja zmieniła to Ministerstwo nie
powinno tej sytuacji przewidzieć? Wprowadzenie klasy VII i VIII w tym roku budżetowym
musi zamknąć się w środkach przyznanych przez radę na oświatę w roku 2017 ”.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych „Na podstawie uchwalonego budżetu uczniowie
z Wilczkowa byli przypisani do Szkoły Podstawowej w Lubominie w związku z tym szkoła w
Lubominie będzie dostawała środki przeznaczone dla uczniów z Wilczkowa. ” Dodał, że od
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początku Pan Wójt stoi na stanowisku, że Szkoły w Wilczkowie nie powinno być. Nasze
spotkania toczą się o to, że jako rodzice chcemy, aby Szkoła w Wilczkowie istniała. „Pan cały
czas straszy Szkołą Podstawową w Wilczkowie radnych, sołtysów i wszystkich innych wkoło”.

Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że pociąga to za sobą konsekwencję. W
tym roku pieniądze zostały naliczone na klasy Gimnazjalne bo Gimnazjum miało funkcjonować
i tylko z tych pieniędzy można sfinansować klasę VII, która powstaje na terenie gminy.
Agnieszka Winiarz (mieszkanka Ełdyt Wielkich) zapytała czy pieniądze idą za dziećmi?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że tak co jest zapisane w uzasadnieniu
do uchwały.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych zapytał czy środki zostaną przesunięte do Szkoły
Podstawowej w Wilczowie skoro uczniowie w niej zostają?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że środki zostaną przesunięte do
Wilczkowa w takiej ilości, ile jest uczniów.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych stwierdził, że nie jest to nigdzie napisane i nie
jest to dla wszystkich jasne.
Krystyna Błażewicz Sekretarz Gminy Lubomino powiedziała, że powinno być to jasne. Na
zebraniach w szkole mówi się, że pieniądze idą za uczniem. Każdy dyrektor powinien o tym
rodzicom powiedzieć.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur dodał, że broniąc budżetu gminy i wiedząc o tym,
że nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na reformę napisał, że cała reforma
która się odbywa musi zamknąć się środkami finansowymi przeznaczonymi na 3 placówki
oświatowe działające na terenie naszej gminy w 2017 roku. Nie będzie dofinansowania z
zewnątrz, bo nie ma skąd. Wydatki bieżące mamy napięte przy tych dochodach. Pan Wojewoda
i Pani Minister przeznaczyli środki w rezerwie tylko dla szkół wszystkich innych poza tymi,
które odtwarzają się ze szkoły 6-letniej w związku z czym zostaliśmy sami. Jest to nasz problem
i w ramach naszego budżetu musimy go rozliczyć.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych powiedział, że Pan Wójt przewidywał, iż będzie
tylko jedna szkoła podstawowa.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie przewidywałam, że będzie jakakolwiek pełna
szkoła ani w Lubominie, ani w Wilczkowie. Gimnazjum było sfinansowane do końca. Na 30
września jak robiliśmy budżet nie było jeszcze mowy o likwidacji Gimnazjum. Budżet więc
został napisany na pełne Gimnazjum i dwie 6 klasowe szkoły plus dwa oddziały w Rogiedlach.
Z tego budżetu musimy sfinansować calą reformę.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych zapytał, czy Pan Wójt rozumie, że Szkoła
Podstawowa w Wilczkowie będzie musiała mieć większą kadrę nauczycielską?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że pisał o reformie i o zmianach w klasie
VII i VIII. Szkoła w Wilczkowie nie ma geografa, fizyka, biologa i chemika dlatego też napisał
o braku wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w tych czterech przedmiotach.
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Agnieszka Winiarz (mieszkanka Ełdyt Wielkiech) zabierając głos stwierdziła, że w
uzasadnieniu nie jest napisane, że chodzi o 4 osoby.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że mówimy o reformie, która dotyczy
tylko i wyłącznie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenia szkoły.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy nikt nie
przewidywał debaty na ten temat w związku z czym poprosił o zadawanie konkretnych pytań.
Radny Jan Sikora stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem ze względów ekonomicznych
byłoby zamknąć Szkołę Podstawową w Wilczkowie.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych powiedział, że jeżeli Radny Jan Sikora nie wie
jaki jest poziom nauczania w Szkole Podstawowej w Wilczkowie to niech nie mówi takich
rzeczy.
Radny Jan Sikora zapytał, czy rodzice wiedzą jaki jest poziom nauczania w Szkole
Podstawowej w Lubominie.
Robert Świtalski mieszkaniec Ełdyt Małych odpowiedział, że wiedza stąd walka żeby szkoła
Podstawowa w Wilczkowie została.
Radna Małgorzata Szpyrka powiedziała, że Szkoła Podstawowa w Wilczkowie zostaje i nie
ma o co dalej walczyć.
Rada Elżbieta Stachura Możejko „Nie padają cały czas najważniejsze słowa, że jeżeli jest
ośmioro dzieci w klasie trzeba to pomnożyć przez kwotę przyznaną na ucznia i zdają sobie
Państwo sprawę z tego, że nie da się z tej kwoty utrzymać oddziału. Te środki finansowe trzeba
gdzieś znaleźć. Zawsze dzieliliśmy się tymi pieniędzmi i będziemy dzielić się dalej. I nikt nas
nie zapytał o zdanie czy chcemy tak czy nie.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że chciał uświadomić, że z tą decyzją wiążą
się pewne konsekwencje finansowe i może się to odbijać na sytuacji Gminy Lubomino.
Wszyscy muszą wiedzieć, że nie jest proste tworzenie ilu się chce oddziałów oraz ich
sfinansowanie. Problemy finansowe będą. Przy tych samych dochodach bieżących będziemy
musieli dokładać do oświaty np. z dróg. Musicie być Państwo tego w pełni świadomi.
Dodał, że jak pojedzie na zebranie wiejskie w Wilczkowie chciałby jasno uświadomić
mieszkańcom jakie są konsekwencje takiej decyzji i ile ona kosztuje. Uzasadnienie do uchwały
to tylko wewnętrzne obawy przelane na papier.
Mirosław Święcki Sołtys Sołectwa Wilczkowo zabierając głos powiedział, że na początku
roku nie było w budżecie 60 tyś. zł na remont samochodu dla OSP Lubomino a teraz się znalazły
środki. „Cały czas Pan mówi, że Wilczkowo zawala budżet a znalazło się i 60 tyś. zł w budżecie,
w którym nie było ani złotówki.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wytłumaczył, że wydatki i dochody bieżące oraz
wydatki i dochody majątkowe to są dwie różne rzeczy. Mówimy cały czas o wydatkach
bieżących.
Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod glosowanie poprawkę
naniesioną w załączniku nr 3 do projektu uchwały tj. wykreślenie ze Szkoły Podstawowej w
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Lubominie granic obwodów szkoły obejmujących miejscowości: Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie,
Piotrowo, Świękity, Świękitki, Wilczkowo, Zajączki.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XX/138/2017 z dnia 16 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju
szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania obrębów Lubomino, Wilczkowo i Wolnica.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XX/139/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębów Lubomino, Wilczkowo i Wolnica
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w
2017 roku.
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 XX/140/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lubomino w 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XX 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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