PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013
z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 21 lutego 2013r.

W dniu 21 lutego 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta ósma sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1400, zamknięcia obrad: 1600.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą ósmą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu, rodziców, dyrektorów szkół i gości, m.in. panią Iwonę Nowacką, panią
Aleksandrę Popławską, pana Jerzego Ziółkowskiego oraz panią Irenę Sternal.
Stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność wymaganego quorum.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 12 grudnia 2012r.
Wolne wnioski i informacje.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół im.

Jana Pawła II w Świdnicy;
b) o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Słonem.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 3.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 12 grudnia 2012r.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że do protokołu nie wnosi uwag, ale chciałby
uzupełnić podaną wcześniej informację. W protokole opisana jest dyskusja na
temat tzw. ustawy śmieciowej i tego, co będzie obowiązywać.
Cytat z protokołu z 12.12.2012r.: „Wójt dodał, że jeżeli kwota wynikająca z przetargu
będzie większa, niż planuje Gmina, to Rada Gminy będzie musiała zwołać sesję, na
której przyjmie wyższe stawki.”
Wójt uzupełnił, że wynika to z tego, że gminy nie mogą do wywozu śmieci ani
dokładać z budżetu (nie może być to działalność dotowana), ale również nie mogą
na tym zarabiać. Ta działalność wywozowa musi bilansować się na zero.
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Do protokołu z sesji z dnia 12 grudnia nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty
przez aklamację.
Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że Gmina Świdnica przystąpiła do
Zielonogórskiego Związku Gmin, ale były pewne obawy dotyczące dominacji
Miasta Zielona Góra i narzucenia Gminie pewnych warunków.
Dodatkowo brakowało spójności przepisów ustawowych. W zasadzie były to
wzajemnie wykluczające się przepisy. Dotyczyło to ordynacji podatkowej, która
nakłada na burmistrzów, wójtów i prezydentów konieczność windykacji należności.
Z
drugiej
strony
jest
ustawa
samorządowa,
która
mówi
o tym, że organy związku mogą dokonywać tych czynności.
Te wszystkie rzeczy wyjaśniły się na I walnym zebraniu członków związku,
a dodatkowo będą honorowane zasady Gminy.
Wywóz nieczystości będzie odbywać się na zasadzie zlecenia, przez
dotychczasowego przewoźnika ZGKiM i według cen wspólnie wyliczonych,
oszacowanych realnie. W gminie Świdnica opłata powinna utrzymać się na
poziomie przyjętym wcześniej przez Radę Gminy.
Ważne jest, że została rozwiązana sprawa niespójności przepisów.
Żeby zachować możliwość współdecydowania w związku, w których pozostało
tylko Miasto Zielona Góra, Gmina Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk
i Gmina Świdnica, ustalono na zasadzie porozumienia, że przewodniczącym
zgromadzeń walnych będzie burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, prezesa zarządu
wyznaczy Prezydent Miasta, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostanie wójt
Gminy Świdnica. Członkowie będą mieli wpływ na to, co się dzieje w związku.
Jeżeli Gmina Świdnica pozostała by sama, to była by narażona na niezbędne
przeprowadzenie przetargu, którego wynik mógłby doprowadzić do wprowadzenia
znacząco wyższych opłat.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że ewentualne podjecie
uchwał na dzisiejszej sesji to rozpoczęcie pewnej procedury, konsultacji. Nie wie,
jak to zostało odebrane przez rodziców przybyłych na sesję. Być może jak rodzice
usłyszeli, że radni będą podejmować uchwałę o zamiarze likwidacji mogli mieć
odczucia, że już zapadła decyzja, że Gmina chce zlikwidować przedszkola.
Wyjaśnił, że w tej chwili radni mogą umożliwić tę procedurę, ponieważ są pewne
terminy, kiedy należy taką ewentualność rozpatrzyć.
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Jeżeli radni nie umożliwią tego dziś, to dopiero za rok będzie można podejść do
tematu ponownie. Na dzisiejszą sesję zaproszono gości, którzy będą chcieli
prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu przedszkoli niepublicznych.
Przewodniczący zaprosił przedstawicieli podmiotów, które chcą otworzyć
przedszkole niepubliczne na terenie gminy Świdnica o zabranie głosu
i poinformowanie o swojej wizji.
Pani Iwona Nowacka poinformowała, że obecnie pracuje w Miejskim Przedszkolu
nr 24 i prowadzi niepubliczny punkt przedszkolny w Zielonej Górze, gdzie uczęszcza
34 dzieci w wieku od 2-5 lat.
Śledząc to, co się dzieje w środowisku lubuskim, sięgnęła po środki unijne na
otwarcie przedszkola. Będąc dyrektorem w przedszkolu nr 24 realizowała przez 2
lata projekt unijny, gdzie dzieci korzystały bezpłatnie z 5-cio godzinnych zajęć
w przedszkolu, miały również zapewnione darmowe posiłki.
Poinformowała, że doszła do porozumienia z panem Włodzimierzem Przykazą ze
Świdnicy, który dysponuje dużym budynkiem. Obecnie znajduje się tam sklep
i sala weselna. Po wstępnych oględzinach budowlanych podjęła prace adaptacji
tego budynku i on będzie całkowicie przekształcony na budynek przedszkolny.
Zwróciła się do radnych i rodziców o przychylenie się w sprawie otwarcia tego
przedszkola. Dodała, że przedszkole powstanie bez względu na decyzję, jaka
zapadnie na sesji.
Zaprezentowała folder ze zdjęciami z przedszkola miejskiego. Zaprosiła rodziców
i radnych do przedszkola „Zielony zakątek” w Zielonej Górze, by mogli zobaczyć, jak
działa takie przedszkole.
Poinformowała, że przedszkole będzie mieściło się w budynku pana Przykazy,
będzie te pomieszczenia wynajmowała, a sam pan Przykaza nie będzie miał nic
wspólnego z przedszkolem.
Przedszkole będzie dostosowane do potrzeb rodziców. Jeżeli będzie potrzeba, by
funkcjonowało tylko 5 godzin, wtedy będzie to przedszkole tylko 5 godzin.
Na terenie gminy Świdnica nie ma przedszkola. Są przedszkola w Zielonej Górze,
które są przepełnione. Wychodzi więc z propozycją, że przedszkole niepubliczne
może pracować nawet 10 godzin. Będzie dostosowane do potrzeb rodziców.
Poinformowała, że wstępnie będą 2 grupy 5-ciogodzinne oraz 2 grupy
w zależności od potrzeb 8- lub 10-ciogodzinne, takie jak będą potrzebne.
Dzieci mają bezpłatną pięciogodzinną edukację przedszkolną, nie ma wpisowych
ani żadnych dodatkowych kosztów. Te 5 godzin opłacane będą z dotacji Gminy.
Po tych pięciu godzinach koszty będą takie jak w Zielonej Górze, czyli za każdą
godzinę powyżej 5-ciu godzin będzie opłata 2 zł od godziny. Różnica będzie poległa
na tym, że będzie płatne wyżywienie, w zależności czy będzie to całodniowe – 8 zł,
czy tylko śniadania.
Poinformowała, że całkowicie pokrywa koszty wyposażenia przedszkola.
Latem, gdy będzie już wszystko przygotowane, zaprosi rodziców i dzieci na zajęcia
otwarte.
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Wątpliwości budził sklep w częścibudynku przedszkola. Zapewniła, że od września,
gdy otwarte zostanie przedszkole, nie będzie w sklepie w żadnym wypadku
sprzedawany alkohol.
Docelowo w tym budynku powstanie jeszcze żłobek.
Pani Aleksandra Popławska poinformowała, że Towarzystwo Integracji Społecznej
z Zielonej Góry napisało projekt do Urzędu Marszałkowskiego na otwarcie
przedszkola. Projekt otrzymał dofinansowanie.
Zgodnie z obowiązującymi na moment konkursu przepisami, nie mogło to być
dofinansowanie 100%.
Część kosztów funkcjonowania takiego punktu przedszkolnego, musi być pokryta ze
środków prywatnych. Stowarzyszenie nie dysponuje takimi środkami, dlatego
częściowo muszą być pokryte ze środków rodziców, którzy przyślą dzieci do
przedszkola.
Będzie to punkt przedszkolny na 40 dzieci w wieku od 2,5 do nieukończonych 6 lat.
Punkt przedszkolny będzie czynny 10 godzin, od godziny 6.00 do godziny 16.30,
z możliwością indywidualnego porozumienia się, jeżeli zajdzie taka konieczność, by
dziecko dłużej mogło zostać. Każda godzina powyżej 16.30 będzie płatna – 2 zł.
W punkcie przedszkolnym będzie obowiązywała jedna opłata - 150 zł miesięcznie.
W ramach tej opłaty dzieci otrzymają 4 posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad,
podwieczorek, drugie śniadanie) i napoje. Wszystko będzie wyposażone ze środków
unijnych. Zostaną zatrudnione wykwalifikowane nauczycielki.
W ramach opłaty 150 złotych, będą oferowane również zajęcia dodatkowe. Będzie
to język angielski, zajęcia muzyczno-ruchowe, będzie logopeda, będą organizowane
wycieczki dla dzieci, również nieodpłatne.
W takiej formie ten obiekt na funkcjonować 2 lata. Po dwóch latach na co najmniej
kolejne 2 (okres trwałości projektu) będzie potrzeba reorganizacji. Wtedy będą
warunki mniej więcej takie, jak przedstawiła pani Iwona Nowacka w swoim
przedszkolu, ponieważ zakończy się dotacja unijna.
Stowarzyszenie będzie działać wspólnie z Panią Iwoną Nowacką w jednym
budynku pana Przykazy. Stowarzyszenie będzie prowadzić dwie sale na górze
w budynku.
Wyposażenie placu zabaw będzie zakupione w ramach środków unijnych.
Radna Agata Białkowska zapytała, czy posiłki będą przygotowywane na miejscu.
Pani Aleksandra Popławska odpowiedziała, że posiłki zapewni firma cateringowa.
Nie ma środków, żeby zatrudnić kucharki. Konieczne by było „zmierzenie się”
z sanepidem i przepisami związanymi z wyżywieniem dzieci. Będzie zwracana
uwaga na jakość tego wyżywienia. W każdej chwili będzie można zmienić firmę
cateringową.
Punkt przedszkolny będzie posiadał też zaplecze, by posiłki można było
w każdej chwili podgrzać, podzielić jedzenie itp.
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Pani Irena Sternal ze Stowarzyszenia Oświatowego z Zielonej Góry,
poinformowała, że stowarzyszenie od 20 lat zajmuje się szkolnictwem społecznym
i edukacją społeczną, która jest prowadzona przez organizacje pozarządowe.
Stowarzyszeniu również udało się otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie
działań na terenie gminy Świdnica. Te działania będą trwały przez dwa lata.
Ponieważ warunkiem podpisania umowy z Europejskim Funduszem Społecznym
jest utrzymanie trwałości projektu, dlatego stowarzyszenie będzie działać na terenie
gminy co najmniej przez najbliższe 4 lata.
Prowadzono rozmowy i zrobiono wstępne ankiety wśród grupy docelowej wśród
rodziców z Drzonowa, Radomi i Orzewa. Nie ma jeszcze 30 dzieci z tych
miejscowości, ale brakuje jeszcze informacji z Buchałowa i Słonego.
Będą jeszcze prowadzone rozmowy, ponieważ stowarzyszenie chce zapewnić
uczestniczenie w projekcie rodzicom i ich dzieciom, tam gdzie jest to najbardziej
potrzebne.
Możliwe, że przedszkole powstanie w Drzonowie lub w Wilkanowie.
Stowarzyszenie chce tę decyzję podjąć w ciągu najbliższego miesiąca, ponieważ są
tu jeszcze sprawy dotyczące postawienia tego przedszkola, które też zajmują dużo
czasu. Jak tylko będzie to możliwe, ma nadzieję, że od września przedszkole ruszy.
Natomiast jest jeszcze wybierana działka. Przedszkole będzie budowane w
systemie modułowym. Jest to taki system, który stosuje się szeroko na zachodzie w
budownictwie placówek edukacyjnych. Będzie to budynek o dosyć wysokim
standardzie
i normach sanitarnych i bezpieczeństwa.
W przedszkolu będą dwie grupy, co najmniej 15 osobowe. Możliwe, że będzie
zapewnione miejsce dla większej ilości dzieci, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast
dofinansowanie będzie dla 30 rocznie.
Na chwilę obecną stowarzyszenie chce otworzyć przedszkole w Drzonowie, gdzie na
ten moment są deklaracje od 26 rodziców. Połowa rodziców deklaruje, że po
zakończeniu projektu będzie mogła opłacać pobyt dziecka w przedszkolu, połowa
z nich, że nie. Natomiast stowarzyszenie musi zapewnić trwałość projektu. Dlatego
jest zainteresowana konsultacjami w innych miejscowościach. Chce przeprowadzić
parę spotkań, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy przedszkole powinno powstać
w Wilkanowie, czy w Drzonowie.
Program w przedszkolu będzie nastawiony na zapewnienie gotowości szkolnej
dzieciom, przewiduje szerokie wsparcie od specjalistów integracji sensorycznej. Jest
to metoda, która pomaga dzieciom w osiąganiu dojrzałości ruchowej, jeżeli chodzi
o gotowość szkolną.
Stowarzyszenie prowadzi na terenie miasta Zielona Góra szkołę społeczną o nazwie
„Szkoła myślenia twórczego”, która jest pod nadzorem pedagogów twórczości.
Również tutaj będzie przeprowadzony trening twórczości w ramach programu
przedszkolnego.
Oczywiście podstawa programowa, która musi być realizowana w przedszkolu,
a dodatkowo trening integracji sensorycznej i trening twórczości, po to by dzieci
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nabrały umiejętności społecznych i były przygotowane w pełni do pracy w grupie,
w klasie szkolnej jako 6-latki.
Stowarzyszenie jest nastawione na pomoc rodzicom w podejmowaniu aktywności
zawodowej. Dlatego godziny otwarcia przedszkola będą dostosowane do godzin
pracy rodziców.
W projekcie przewidziane jest zatrudnienie dwóch nauczycieli i dwie pomoce
nauczycieli, które będą pomagać w prowadzeniu zajęć oraz w prowadzeniu
warsztatów i opiece nad dziećmi. Będzie 4 pracowników, którzy będą pracować
w systemie zmianowym, po to by zagwarantować rodzicom elastyczność pracy.
Temat lokalizacji – Drzonów czy Wilkanowo- pozostaje otwarty do następnych
konsultacji. Zaprosiła rodziców do wypełnienia ankiety.
Radna Agata Białkowska powiedziała, że ankieta dotarła do rodziców
z Buchałowa w grudniu, ale możliwe, że nie ma informacji zwrotnej, dlatego, że jest
to mała miejscowość i umiejscowienie przedszkola w Drzonowie jest po prostu nie
po drodze. Jeżeli teraz padła informacja, że przedszkole mogłoby powstać
w Wilkanowie to zaproponowała, że weźmie jeszcze raz ankiety i postara się jakąś
informację zwrotną dostarczyć.
Pani Irena Sternal dodała, że wyżywienie też będzie zapewnione przez catering.
W rozliczeniach projektowych taki sposób zapewnienia wyżywienia jest dużo
prostszy. Zapewnienie posiłku na miejscu wiązałoby się z dodatkowymi
rozliczeniami, zatrudnianiem kolejnych osób oraz zapewnieniem odpowiednich
warunków. Jest możliwy wybór takiego realizatora, który zapewni dobry standard
tego wyżywienia.
Przedszkola miejskie są w większości w ten sposób zaopatrywane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir
stowarzyszenie zamierza ruszyć z realizacją projektu.

Wziętek

zapytał,

kiedy

Pani Irena Sternal odpowiedziała, że od września 21013 roku, o ile pozwolenia,
które dotyczą przekształcenia działek i budowy na to pozwolą. Ma nadzieję, że uda
się zmieścić w tak krótkim terminie dzięki wykorzystaniu budownictwa
modułowego.
Wójt gminy Adam Jaskulski powiedział, że podjęcie uchwał o zamiarze likwidacji
oddziałów przedszkolnych to podjęcie dyskusji, rozpoczęcie procesu, który może być
zakończony, ale nie musi.
To, jak się zakończy zależy od rodziców, od radnych oraz od tego, czy podmioty
zainteresowane otwarciem przedszkoli niepublicznych na terenie gminy przekonają
również jego, że przedszkola niepubliczne będą spełniać odpowiednie kryteria.
Niezależnie od tego, czy zapadnie, czy nie zapadnie ostateczna uchwała o likwidacji
oddziałów przedszkolnych w Słonem i w Świdnicy, to wiadomo, że przedszkole
niepubliczne w Świdnicy i tak powstanie.
Przypomniał, że 19 grudnia zwrócił się do mieszkańców
o przedszkolach w „Wójtowych informacjach”, którą odczytał:

z

informacją
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„Kilka zdań o nowym przedszkolu w Świdnicy.
Wiem, że dużo rozmawia się o planach utworzenia przedszkola w Świdnicy, często
przekazując niesprawdzone informacje. Dziś mogę powiedzieć tyle:
1. To prawda, że prowadzimy rozmowy o otwarciu niepublicznego przedszkola
w Świdnicy.
2. To prawda, że tak, jak dotychczas, 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu będzie
darmowe dla rodziców.
3. To nieprawda, że zatrudnione dotychczas w oddziałach przedszkolnych osoby
strącą pracę – będą miały gwarancję pracy w nowej placówce.
4. Standard przedszkola będzie porównywalny z dobrymi przedszkolami
zielonogórskimi.
5. Praktycznie wszystkie dzieci, odwrotnie niż do tej pory, znajdą miejsce
w świdnickim przedszkolu.
6. Rozmowy mogą zakończyć się porozumieniem tylko wtedy, kiery wójt i Rada
Gminy, ale przede wszystkim Rodzice, będą mieli przekonanie, że nowa placówka
będzie realizowała zasadę ”DOBRO DZIECKA JEST NAJWAŻNIEJSZE”.”
Poinformował, że ma przygotowany wzór pisma do rodziców, który zostanie
podpisany i wysłany rodzicom, jeżeli radni na sesji podejmą uchwały o zamiarze
likwidacji oddziałów przedszkolnych.
Podkreślił, że jest to zamiar likwidacji, nie likwidacja. Nie można bez tych uchwał
rozpocząć procesu konsultacji społecznych. Dopiero w wyniku tych konsultacji
społecznych, radni podejmą ostateczną decyzję. Radni mogą zdecydować, że
zostaną oddziały przedszkolne w Słonem i w Świdnicy, ale przedszkole
niepubliczne w Świdnicy i tak powstanie.
Będą wtedy pewne problemy, ponieważ za rok będzie obowiązek uczęszczania do
szkoły 6-latków. Dla 6-latków muszą
być odpowiednio dostosowane
pomieszczenia. Niestety nie ma możliwości dobudowania tam pomieszczeń, by
utrzymać jeszcze oddział przedszkolny.
Wtedy wszyscy staną przed dylematem. Czy przewozić przedszkolaki i wtedy
zamykać oddział przedszkolny, czy przekształcić szkołę w oddział 5 klasowy,
a przewozić szóstoklasistów do Zespołu Szkół w Świdnicy, gdzie
najprawdopodobniej przy większym zagęszczeniu w klasach udałoby się to.
Poinformował, że do Słonego z Buchałowa dojeżdża 4 dzieci, z Letnicy 17,
z Drzonowa 8, z Radomi – 2, z Wilkanowa – 5, natomiast ze Słonego jest 8 dzieci.
Gmina zapewni transport na czas pięciogodzinnej nauki. Autobusy przywiozą dzieci
na 8.00, a odwiozą o 13.00. Jeżeli rodzice będą chcieli posłać dziecko na 10 godzin,
to wtedy obowiązek dowozu i odebrania dziecka należy do rodzica.
Jeżeli większość rodziców lub wszyscy zdecydowaliby się na dłuższy pobyt dziecka
w przedszkolu, to wtedy być może udałoby się przeorganizować to dowożenie
dzieci i dostosować do tego dłuższego okresu. Natomiast na pewno nie uda się
zorganizować tego w dwóch turach.
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Może być też tak, że jeden i drugi oddział nie zostanie zlikwidowany. Jest to
możliwe, ale czy jest to racjonalne?
Prawdopodobnie zdecydowana większość rodziców, jak pozna warunki, to nie
będzie korzystać z oddziału przedszkolnego, który dalej będzie tylko pięciogodzinny.
W nowym niepublicznym przedszkolu w Świdnicy też będzie 5 godzin bezpłatne.
W punkcie przedszkolnym w ramach opłaty 150 zł, będzie zapewnione 10 godzin
pobytu, pełne wyżywienie, a po 10-ciu godzinach będzie dopiero opłata 2 zł za
każdą dodatkową godzinę. To jest dobra propozycja, lepsza od tego, co proponują
obecne przedszkola.
Dlatego, gdy będzie nadmiar chętnych do punktu przedszkolnego, gdzie jest opłata
150 zł to wtedy Gmina będzie musiała ingerować, poprzez jednostkę organizacyjną
jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uwzględniając dochody rodziców.
Będzie decydowała zasada, że rodziny mniej zasobne będą miały pierwszeństwo.
Wójt zapewnił, że nie przygotuje projektu uchwały o likwidacji oddziałów
przedszkolnych, jeżeli nie będzie miał pewności, że zostaną zapewnione
odpowiednie warunki w nowym przedszkolu.
Bez względu na to w jakiej formule te oddziały pozostaną, czy poprzez nie
przystąpienie do procedury, czy poprzez odrzucenie projektu uchwały o likwidacji,
a rodzice w znacznej większości skorzystają z oferty niepublicznego przedszkola, to
wtedy Gmina stanie w takiej sytuacji, że będzie dalej ponosić spore koszty - na
dzisiaj jest to ok. 600 tys. zł.
Jeżeli zwiększy się ilość miejsc dostępnych w przedszkolach niepublicznych to może
być to kwota ok. 800 tys. zł, ponieważ Gmina musi płacić za dzieci uczęszczające do
przedszkoli niepublicznych, również poza terenem gminy, np. w Zielonej Górze.
Wójt powiedział, że woli płacić dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie
gminy Świdnica.
Aspekt finansowy jest również ważny, ale nie najważniejszy i nie przesądza w tej
sprawie. Ważniejsze jest to, czy rodziców interesuje przedszkole funkcjonujące
powyżej 5 godzin.
Wójt powiedział, że otrzymał protest rodziców ze Słonego. Rozumie rodziców,
ponieważ poszła informacja, że Gmina likwiduje przedszkola, ale nie jest to prawdą.
Gmina rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych.
Protest może być złożony w późniejszym terminie, jeżeli rodzice nie będą
przekonani, że nowa placówka nie będzie lepsza.
Oczywiście rodzice mogą też powiedzieć, by radni nie przyjmowali dzisiaj uchwał,
ale wtedy staniemy w takiej sytuacji, że nie rozpoczynając dzisiaj tej procedury,
Gmina i rodzice tracą możliwość wyboru.
Jeżeli w dniu dzisiejszym uchwały zostaną podjęte wystosuje do rodziców pismo
z informacją. Podjęcie przez Radę Gminy ostatecznej uchwały o likwidacji oddziału
przedszkolnego w Słonem i w Świdnicy może nastąpić po spełnieniu wszystkich
warunków postawionych przez Gminę Świdnica niepublicznym podmiotom
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podczas spotkań roboczych dotyczących utworzenia niepublicznego przedszkola
i niepublicznego punktu przedszkolnego w Świdnicy.
Gmina nie ma możliwości budowy obiektu przedszkolnego na chwilę obecną.
Możliwe to będzie nie szybciej niż za 3 lata. Gmina na dzień dzisiejszy nie jest w
stanie zapewnić innej opieki niż 5-cio godzinną. Może taką utrzymać.
Gmina i Rada Gminy nie chce nic zrobić ze szkodą dla szkody mieszkańców.
Przeciwnie, uważa, że na chwilę obecną to rozwiązanie jest najlepsze.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że Rada Gminy
otrzymała negatywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącą zamiaru
likwidacji oddziałów przedszkolnych. Poinformował, że na komisjach Rady Gminy
do projektów uchwał zostały wprowadzone pewne zmiany. Dodano zapis, że
Gmina zapewni miejsce również w publicznym oddziale w Koźli.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że związki zawodowe zajęły się tematyką, która
leży w kompetencji organu prowadzącego, czyli gminy i organu nadzoru
pedagogicznego, czyli Kuratorium Oświaty. Natomiast zupełnie zapomniały o tym,
co jest obowiązkiem związków zawodowych – ochrona pracownika.
Wójt powiedział, że pamięta o pracownikach oddziałów przedszkolnych
i gwarantuje im zatrudnienie w nowej placówce.
Opinia związków zawodowych jest negatywna. Argumenty związku są takie, że po
zlikwidowaniu oddziałów przedszkolnych, dzieci zastaną pozbawione możliwości
nauki w placówkach publicznych. Wójt powiedział, że formalnie nie jest to prawdą,
ponieważ zostanie oddział w Koźli.
Wójt ustosunkował się do zarzutów przedstawionych przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego:
„Zlikwidowanie oddziału w Słonem naraża rodziców na konieczność dowożenia
dzieci do innej miejscowości.” - Wójt powiedział, że częściowo jest to prawdą.
Dotyczy to 8 dzieci ze Słonego, spośród 45. Pozostałe dzieci i tak dojeżdżają i dla
tych
dzieci
i
rodziców
nic
się
nie
zmieni.
Natomiast
rodzice
ze Słonego zaprowadzą dzieci nie do szkoły tylko do autobusu, gdzie będą pod
opieką, ponieważ w autobusach są opiekunki.
„Kontynuowanie nauki w placówkach niepublicznych spowoduje dodatkowe
obciążenie finansowe” – Wójt powiedział, że nie jest to prawdą. 5 godzin dalej
będzie bezpłatne. Będzie to decyzja rodziców, czy chcą by ich dzieci pozostały
dłużej w przedszkolu, czy tylko 5 godzin.
„Dziwi nas stanowisko wójta gminy, który dla niewielkich zysków podejmuje
działania godzące w interes najmłodszych mieszkańców gminy.” – Wójt powiedział,
że interesuje go właściwie pojęte dobro dziecka. Aspekt finansowy jest w tej
sprawie brany pod uwagę, ale on ma naprawdę najmniejsze znaczenie.
Wójt powiedział, że jest gotów na to, by dalej to funkcjonowało tak jak jest. Tylko,
czy będzie racjonalne utrzymywanie oddziału przedszkolnego w standardzie 5-cio
godzinnym, gdy jest możliwość zapewnienia lepszych warunków.
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Nabór do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu, więc do decyzji rodziców
pozostanie, czy zdecydują się na oddział przedszkolny w Słonem, czy w Świdnicy,
w oddziale gminnym, czy w przedszkolu niepublicznym.
Nauczyciele i obsługa z obecnych oddziałów będą mogli pracować w nowym
oddziale. Taką gwarancje dały podmioty, które planują otwarcie niepublicznego
przedszkola w Świdnicy.
Radna Agata Białkowska zapytała, jakie instytucje będą kontrolowały placówkę
niepubliczną.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że kontrolowane są tak, jak placówki publiczne
- przez Kuratorium Oświaty. Również Gmina przekazując dotację ma nie tylko
możliwość, ale i obowiązek kontroli od strony merytorycznej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że w § 2
projektów uchwał jest wymienionych dwóch oferentów, którzy otworzą
niepubliczne placówki. Na sesji zaprezentowała się również Pani Sternal, której
placówka nie została ujęta w uchwale.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że jest to świeża sytuacja. Wiceprzewodniczący
rady Ryszard Kmiecik informował wcześniej o rozmowach tego stowarzyszenia
z rodzicami w Drzonowie. Gmina jest otwarta na nowe propozycje. Powiedział, że
nie zamyka drogi stowarzyszeniu to, że nie jest ujęte w projektach uchwał. Jest to
tylko uchwała intencyjna. Jeżeli pojawi się inny podmiot pewnie też będzie mógł
rozpocząć działalność, jeżeli oczywiście będzie zainteresowanie ze strony rodziców.
Pani Sternal powiedziała, że była wcześniej na rozmowie u Wójta, ale nie jest
jeszcze do tej pory jasna sytuacja budynkiem lub działką, którą można by było
zaadaptować pod budowę przedszkola.
Wójt powiedział, że dwa pozostałe podmioty jasno określiły, w jakim obiekcie na
pewno będą zlokalizowane.
Pani Joanna Osowska mieszkanka Drzonowa zapytała wójta, dlaczego nie
informował we wrześniu o planach otwarcia niepublicznego przedszkola
i likwidacji oddziału w Słonem. Rodzice już od września mieliby czas na
przemyślenie sprawy.
Powiedziała, że Wójt jej nie przekonał do przedszkola w Świdnicy. Powiedziała, że
miała dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach i obecnie jej dziecko jest
w przedszkolu w Słonem. Jest bardzo zadowolona z tego przedszkola.
Rodzice, którzy przyjechali na sesję, nie chcą słuchać o przedszkolach
niepublicznych, tylko chcą utrzymania przedszkola w Słonem. Rodzicom
z Drzonowa nie jest po drodze do Świdnicy. Wydaje jej się, że otwarcie
niepublicznego przedszkola w Drzonowie również nie dojdzie do skutku.
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Powiedziała, że jeżeli w Słonem przedszkole zostanie zlikwidowane, to wtedy ona
swoje dziecko przepisze do przedszkola w Zielonej Górze, ponieważ Świdnica jest
nie po drodze do Drzonowa.
Do godziny 13.00 jej dziecko jest w Słonem, a po tej godzinie odbiera je opiekunka.
Taka sytuacja jej odpowiada. Uważa, że to rodzice powinni wybierać, gdzie będzie
lepiej dla ich dzieci.
Wójt powiedział, że nic się nie zmieni, jeżeli opiekunka będzie odbierać dziecko
z autobusu, a nie z przedszkola w Słonem. To nie jest argument, by pozostawić
oddział w Słonem, to jest przyzwyczajenie.
Potwierdział, że dyrektor i nauczyciele stwarzają dobre warunki pobytu w oddziale
w Słonem.
Ostateczna decyzja o likwidacji nie będzie podjęta na tej sesji. Dzisiaj poprzez
przyjęcie uchwały o zamiarze likwidacji ma nastąpić rozpoczęcie konsultacji
społecznych. To jest ustawowy krok, bez tego nie można rozpocząć konsultacji.
Wójt odniósł się do pytania, dlaczego nie było informacji we września. Powiedział,
że sam wtedy o tym jeszcze nie wiedział.
Zwrócił się do obecnych rodziców, by pozwolili radnym przyjąć dzisiaj uchwały
o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych i wtedy rozpocznie się cykl
spotkań. Rodzice będą mogli odwiedzać obiekt, obserwować, co się będzie działo.
Na koniec rodzice będą mogli powiedzieć, że się nie zgadzają.
Za rok obowiązkowo 6-latki pójdą do szkoły. Dla 6-ciolatków trzeba stworzyć
odpowiednie warunki, jakie dzisiaj są w oddziałach przedszkolnych. Trafią tam
6-latki, a gdzie zmieści się reszta dzieci?
Głos z sali: „A dofinansowanie do mniejszych przedszkoli jest?”
Wójt Adam Jaskulski, że dofinansowania z Unii, jakie dostały podmioty
zainteresowane otwarciem niepublicznych przedszkoli, nie dostanie Gmina.
Gmina mogłaby starać się o dofinansowanie z projektów unijnych na budowę
przedszkola, ale nie ma takich projektów. Stowarzyszenia mogą starać się o środki
na tworzenie i prowadzenie przedszkoli niepublicznych.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że w §1 uchwały jest mowa o tym, że
podejmuje się zamiar likwidacji, natomiast w § 2 jest zapis „dzieciom ze
zlikwidowanego oddziału”.
Wójt odpowiedział, że zapis dotyczy przypadku, gdy oddział już zostanie
zlikwidowany, ale nie teraz. W uchwale o zamiarze likwidacji należy przedstawić,
gdzie dzieci będą miały zapewnione miejsce. Taki jest wymóg. Podjęcie uchwały
jest pierwszym krokiem podjęcia konsultacji społecznych. Wynika to z zapisów
ustawy o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest trochę przerażony, ponieważ 2-3
lata temu były rozmowy o otworzeniu nowego gminnego przedszkola. A dzisiaj
jego opinia jest taka, że absolutnie będzie przeciwny temu, aby takie przedszkole
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powstało. Dlatego, że rodzice mając u siebie w miejscowościach punkty
przedszkolne w Koźli, w Słonem i w Świdnicy mówią, że tak im jest wygodnie
i pod żadnym pozorem nie przywiozą swoich dzieci do gminnego przedszkola
w Świdnicy, obojętnie jakiego.
Zamysł był taki, aby trochę rodzicom pomóc, by dać szansę pozostawienia dzieci
w przedszkolu gminnym na 8-10 godzin, by rodzice mieli możliwość szukania pracy,
a w przypadku, gdy już mają pracę, to by mieli możliwość zostawienia dzieci na ten
czas pod opieką w przedszkolu.
Po wysłuchaniu rodziców uważa, że należy zaniechać pomysłu budowy gminnego
przedszkola. Bo może być tak, że Gmina wybuduje przedszkole, a okaże się, że nie
ma potrzeby, nie ma sensu. Jeżeli dodatkowo będą działały podmioty prywatne,
a Gmina wyda 3 mln zł na budowę to okaże się, że zrobiła sobie fajny obiekt, który
nie będzie użytkowany i będzie musiała wystawić na sprzedaż.
Przewodniczący podkreślił jeszcze raz, że dzisiaj na sesji radni nie decydują o tym,
czy ma powstać gminne przedszkole lub czy zlikwidowane zostaną te oddziały
przedszkolne, które funkcjonują w Słonem i w Świdnicy.
Jeżeli radni nie podejmą dzisiaj uchwały to trzeba będzie czekać kolejny rok do
kolejnej możliwości. Radni powinni wziąć pod uwagę, że dzieci z terenu gminy
Świdnica wożone są do przedszkoli m.in. do Zielonej Góry i za te dzieci Gmina musi
płacić.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że na wielu spotkaniach w każdej miejscowości
były rozmowy na temat planów budowy przedszkola. Wszyscy obecni zgadzali się
na budowę przedszkola w Świdnicy. Już wtedy było jasne, że jakby powstało
przedszkole, to warunkiem niezbędnym byłaby likwidacja wszystkich oddziałów
przedszkolnych na terenie gminy, wtedy protestów nie było.
Pani Joanna Osowska powiedziała, że takie rozmowy nie były z rodzicami
prowadzone, ona takich nie pamięta.
Wójt powiedział, że takie informacje były na zebraniach wiejskich, ponieważ były
pytania w sprawie budowy przedszkola.
Głos z sali: Rodzice nie są przeciwni temu by powstało przedszkole Świdnicy, ale
chcą utrzymania oddziału w Słonem. Rodzicom jest tak wygodniej, nie będą dzieci
wozić do Świdnicy. Jest dużo rodziców z Drzonowa, którym nawet Słone nie
pasuje, nie jest po drodze i jeżeli pracują w Zielonej Górze to wożą dzieci do
przedszkola w mieście. Wolą zapłacić prywatnie 400 lub 500 zł i korzystać
z miejskich przedszkoli.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że tego nie unikniemy,
ponieważ ci rodzice, którzy pracują w Zielonej Górze wolą wozić dzieci do miejskich
przedszkoli i po pracy je odbierać.
Zwrócił się do rodziców, by nie interpretowali projektów uchwał o zamiarze
likwidacji jako uchwał ostatecznych.
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Wójt dodał, że nic nie będzie robione wbrew woli rodziców i radnych. Jeżeli
warunki
w niepublicznym przedszkolu nie będą spełnione, to nie przygotuje projektu
uchwały o likwidacji i nie będzie on przedstawiony Radzie Gminy. Jak nie będzie
projektu uchwały, to nie będzie dalszej dyskusji. Może być też tak, że wójt będzie
zadowolony z warunków w przedszkolu niepublicznym, ale radni nie podejmą
uchwały, to też nie będzie likwidacji oddziałów.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał wójta, kiedy radni muszą podjąć ostateczną
uchwałę o likwidacji.
Wójt odpowiedział, że taka uchwała musi być podjęta do dnia 31 sierpnia.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest czas do 31 sierpnia. Podmioty
zdążą do tego czasu przygotować przedszkola. Może część rodziców zdecyduje się na
posłanie dzieci do niepublicznego przedszkola w Świdnicy, bo będzie zapewniona
tam dłuższa opieka.
Jest jeszcze sporo czasu, by tę ostateczną decyzję przemyśleć. Dopiero na sesji, na
której będą projekty uchwał o likwidacji będą większe argumenty, bo będzie
można zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy punkt przedszkolny.
Głos z sali: Do kiedy składa się deklaracje?
Wójt odpowiedział, że nabór do przedszkoli będzie do końca kwietnia. Deklaracje
można złożyć do kilku przedszkoli, a dopiero później zdecydować, do którego trafi
dziecko.
Pani Joanna Osowska zapytała radnych o ich zdanie w tej sprawie. Powiedziała, że
po rozmowie z radnym Ryszardem Kmiecikiem, wie, że on zagłosuje za
pozostawieniem oddziału w Słonem. Chciałaby usłyszeć stanowisko innych
radnych.
Radny Tomasz Piwkowski powiedział, że to nie jest takie proste, że radni dzisiaj
określą, że głosują tak albo inaczej. Do przedszkola w Słonem nie uczęszczają dzieci
tylko ze Słonego, ale również sporo dzieci z Letnicy. Ciężko jest jemu określić, czy
rodzice tych dzieci będą chcieli, by ich dzieci dojeżdżały do Słonego, czy do
Świdnicy.
Jeżeli radni zagłosują przeciw likwidacji, a w ciągu roku okaże się, że do Słonego
będzie uczęszczać mało dzieci, to obecni pracownicy w Słonem nie będą mieli już
możliwości pracy w przedszkolu w Świdnicy. Dlatego potrzeba konsultacji, spotkań.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Dorota Cymbała powiedziała, że chce by na
terenie gminy powstało przedszkole, które będzie obsługiwało dzieci z całej gminy.
Osoby pracujące chcą mieć zapewnioną opiekę nad dzieckiem. Rodzice będą mogli
zdecydować, że zostawią dziecko na 5 godzin, czy dopłacą i ich dziecko zostanie
dłużej w przedszkolu.
Warunki lokalowe w Słonem za jakiś czas mogą nie wystarczyć i radni będą mieli
dylemat, czy likwidujemy przedszkole, czy 6 klasę.
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W niepublicznym oddziale w Świdnicy będzie możliwość za 150 zł pozostawienia
dziecka na 10 godzin pod opieką, gdzie będzie zapewnione wyżywienie.
Rodzice z Lipna, Grabowca, Radomi też chcą mieć możliwość wyboru.
Rozpoczną się konsultacje, podczas których będą prowadzone rozmowy, jak to
będzie wyglądało, co będzie korzystniejsze.
Dzieci z Letnicy i tak czekają na przestanku i są dowożone do przedszkola, dlatego
nie będzie różnicy, czy dowiezione zostaną do Słonego, czy do Świdnicy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że zastanawia
się co będzie lepsze. Przeprowadził dużo rozmów, w dniu dzisiejszym był
w Słonem. Nie jest do końca przekonany, czy powinien głosować za przyjęciem
uchwały, czy przeciw. Rozumie obawy rodziców.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała, że odbyło się
posiedzenie Komisji Oświaty, a dzień wcześniej zebranie w szkole w Słonem. Na
zebraniu spotkali się rodzice 6-ciolatków w sprawie naboru na nowy rok szkolny.
Przy okazji wypłynął temat przedszkola i rodzice przekazali swoje opinie na ten
temat. Czuła się zobowiązana, by wszystkie uwagi rodziców przekazać na
posiedzeniu komisji łącznie z listem z protestem rodziców.
Na
posiedzeniu
komisji
radni
przeanalizowali
materiały
związane
z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, które mają powstać na terenie
gminy.
Radnym i rodzicom lepiej rozmawiałoby się, gdyby te placówki już były, gdyby
można było zobaczyć salę, spotkać się z nauczycielami. Wtedy rodzice mieliby jasną
sytuację. Na dzień dzisiejszy rodzice chcą zachować prawo do wyboru, gdzie posłać
swoje dziecko do przedszkola.
Gmina Świdnica nie ma doświadczenia z przedszkolami niepublicznymi, jest to
nowa rzecz i rodzice mogą mieć obawy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekty uchwał, które będą
głosowane absolutnie nie zaprzeczają prawu wyboru rodziców. Rodzice mają ten
wybór do czasu podjęcia uchwały o likwidacji.
Przypomniał, że chodzi o zamiar likwidacji, a nie o likwidację. To jest dopiero
pierwszy krok, który jeszcze o niczym nie przesądza.
Głos z sali: Czy ktoś pomyślał o tych dzieciach, które pierwszy raz poszły do
przedszkola i o ich stresie, a teraz ponownie będą musiały zmienić placówkę.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski powiedział, że zgadza się z tym, że jest to stres dla
tych małych dzieci.
Pani Irena Sternal powiedziała, że dzieci nie mają problemów z zaadaptowaniem
się w nowym przedszkolu. Zdarza się to tylko, gdy dzieci po raz pierwszy idą do
przedszkola.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że dzisiejsza dyskusja nie powinna iść
w tym kierunku. Dzisiaj radni mają podjąć intencyjną uchwałę o zamiarze
likwidacji. Argumentów z każdej strony padło już wystarczająco dużo. Jeżeli rodzice
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bardzo nie będą chcieli likwidacji oddziału przedszkolnego w Słonem, to na pewno
przekonają radnych i wójta do tego czasu, gdy ta ostateczna uchwała o likwidacji
powinna zostać przyjęta.
Głos z sali: Jeżeli zostanie zlikwidowany oddział w Słonem, to jak będzie wyglądał
dowóz dzieci do Świdnicy. Czy 3-latki będą jeździły razem z młodzieżą
z gimnazjum, czy będzie osobno? Czy autobus będzie przyjeżdżał dla 8 lub 5 dzieci
ze Słonego? W jakich godzinach będzie autobus?
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że 5 godzin w oddziale będzie bezpłatne i po
tych 5-ciu godzinach będzie autobus. W przypadku, gdy wszyscy rodzice zdecydują
się na dłuższy okres, to wtedy autobus będzie dostosowany do dłuższego pobytu
dzieci w przedszkolu, ale dublowanie kursów nie wchodzi w rachubę.
Obecnie są kursy autobusów szkolnych, gdzie jeżdżą dzieci z przedszkola razem ze
starszymi i nie ma żadnych problemów.
Będzie tak jak dotychczas dla wszystkich dzieci z wyjątkiem Słonego, gdzie rodzice
zaprowadzą dzieci nie do przedszkola, tylko na autobus.
Pani Joanna Osowska powiedziała, że powinny się odbyć rozmowy z rodzicami
w każdej miejscowości.
Wójt powiedział, że na dzisiejszej sesji nie ma rozstrzygnięcia. Radni i wójt będą do
dyspozycji rodziców w sprawie przedszkoli od momentu, gdy podjęte zostaną
uchwały. To jest rozpoczęcie konsultacji, a skutkiem konsultacji może być odmowa
przyjęcia ostatecznych uchwał.
Pani Joanna Osowska powiedziała, że rodzice będą przyglądać się pracy radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że również z tematem
zapoznawał się szerzej dopiero niedawno na komisji. Wcześniej były tylko
informacje, że przedszkole powstanie. Ostatnio radni pracowali nad statutem
niepublicznego przedszkola, by zapewnić bezpieczeństwo dzieci i rodziców.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta jako pedagog na pewno zadba
o to, by było jak najlepiej dla dzieci.
Radna Bogumiła Hajdasz zgłosiła wniosek o zarządzenie przerwy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek zwrócił się o nie
zarządzanie przerwy, by głosować od razu.
Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do wniosku radnej Bogumiły Hajdasz
i ogłosił przerwę.
Przerwa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek opuścił salę w trakcie
przerwy.
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Podjęcie uchwał w sprawie:
a) o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół im.

Jana Pawła II w Świdnicy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie o zamiarze likwidacji Oddziału
Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy?”
11 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVIII/168/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

b) o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

w Słonem.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie o zamiarze likwidacji Oddziału
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Słonem?”
8 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 5 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVIII/169/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski podkreślił na koniec, że nie jest to likwidacja tylko
rozpoczęcie procedury, która nie musi być zakończona. Rozpocznie się teraz etap
spotkań z rodzicami.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej ósmej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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