
Protokół nr IV/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 23 lutego 2011 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska o godz. 1000 otworzyła sesję, po 

powitaniu radnych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Mariusz Kozaczek 

- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów 

Obsługa prawna – Marcin Januszewski 

 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska stwierdziła, że wszyscy 

radni otrzymali porządek obrad : 

1. Sprawy organizacyjne. 

2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 stycznia 2011r. 

3. Dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał. 

5. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – poinformował, że dodatkowy 

nadzwyczajny termin sesji wynika z  konieczności podjęcia następujących uchwał : 

1. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz     

użytkownika wieczystego. 

2.  zmieniająca uchwałę nr VIII/75/03 rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 

2003r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości  

gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.  
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3.  w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 

4.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w 

Dytmarowie  

5. w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Dytmarowie Gminnego 

Przedszkola Publicznego w Lubrzy poprzez  jego przekształcenie w oddział 

przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie. 

 

Ponadto poinformowała, że w porządku obrad sesji zachodzi potrzeba dokonania zmiany 

polegającej na wprowadzeniu w p. 4 dodatkowych projektów uchwał, tj. 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

-  w sprawie zmian budżetu  Gminy Lubrza na rok 2011. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących   

   Fundusz Sołecki. 

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  

  Fundusz Sołecki. 

 

Proponowana zmiana w porządku obrad przyjęta została przez Radę  przy 14 głosach „za” i    

1 „przeciw” ( obecnych podczas głosowania 15 radnych). 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 26 stycznia 2011r.  

 

Przewodnicząca obrad sesji złożyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 26 stycznia 2011r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę „jednogłośnie” ( głosowało 15 

radnych). 

 

Ad. 3 

- Wójt Gminy – mgr Mariusz Kozaczek – przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji 

finansowej gminy Lubrza oraz stanu niektórych inwestycji współfinansowanych ze środków 

unijnych. 

„Obowiązki Wójta Gminy objąłem po zaprzysiężeniu w dniu 13 grudnia 2010r. Stan 

zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiło 3 384 134,85 zł. W  budżecie gminy 

na 2011 przekazanym do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w miesiącu listopadzie 
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2010r., nie zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące w kwocie ok. 690 000 zł. Wg 

wstępnej analizy są to brakujące wydatki na realizację zadań oświatowych. 

Stan realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych : 

1. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce – w wyniku przeprowadzonych 

czynności kontrolnych w dniu 14 grudnia 2010r. Urząd Marszałkowski zmniejszył wysokość 

drugiej transzy zwrotu środków o kwotę 19 344,69 zł oraz zmniejszył wysokość pierwszej 

transzy o kwotę 656,14zł  ( pismo dniu 18 stycznia 2011r.). W związku z powyższym podjęte 

zostały działania w celu wyjaśnienia sprawy oraz zobowiązania wykonawcy do usunięcia 

nieprawidłowości wykazanych w raporcie pokontrolnym. 

2. Adaptacja budynku bramnego, na Wielokulturową Izbę Regionalną oraz renowacja 

muru zabytkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie – inwestycja 

zakończona, obecnie trwa  procedura wyjaśnień. 

3. Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią strefową w 

m. Lubrza – inwestycja zakończona, nie oddana do użytku, ponieważ nie wykupiono działki 

na której wybudowana została przepompownia w Lubrzy. Trwają czynności wyjaśniające”. 

 

W dalszej części obrad sesji Wójt Gminy złożył oficjalnie wniosek do Rady Gminy o 

obniżenie wynagrodzenia Wójta z uwagi na trudną sytuację finansową gminy. Projekt 

uchwały w w/w sprawie przygotowany zostanie na najbliższe obrady sesji. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał. 

- Nr IV/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Dytmarowie. 

- Nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Dytmarowie 

Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy poprzez  jego przekształcenie w oddział 

przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie  

 

- Leszek Srębacz – radny – zwróci się z zapytaniem do radcy prawnego, „Czy ustawowo 

każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia przynajmniej jednej szkoły publicznej? Czy 

mogą funkcjonować tylko szkoły stowarzyszeniowe ?” 

 

Do czasu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, kontynuowano kolejne punkty porządku 

obrad sesji. 
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- Józef Ulman – radny – zwróci się z prośbą o przedstawienie konkretnych wyliczeń 

oszczędności z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej w Dytmarowie. Mimo wielu spotkań 

przeprowadzonych w tej sprawie nikt nie przedstawił takiej informacji. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, że przy likwidacji Szkoły w Dytmarowie  

oszczędności wyniosłyby 900 000 zł – taki jest plan wydatków budżetowych w 2011r. na 

utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie. 

 

- Dyr. SP w Dytmarowie – Józef Świczewski – stwierdził, że trzeba jeszcze policzyć wydatki 

związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, że te oszczędności dot. roku 2012. 

Sprawa ta była już omawiana podczas wcześniejszych spotkań. 

 

W dalszej części obrad sesji przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie kolejne projekty 

uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. 

 

- Nr IV/28/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – wyjaśniła, że w/w uchwała dot. 

obniżenia wysokości diet radnych. Decyzja podyktowana jest trudną sytuacją finansową 

gminy. 

 

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr IV/29/2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego.  

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr IV/30/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 
października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 
 

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( głosowało 15 radnych). 
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- Nr IV/31/2011 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.   

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, że w uchwale wprowadzone zostały 

dochody, które zwiększyły budżet o 11 865 zł ( jest to dodatkowa kwota subwencji oświatowej) 

oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 135 000 zł na wykonanie 5 planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenach pod przyszłe elektrownie wiatrowe. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – dodała, że na wykonanie planów 

zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza się maksymalną kwotę 135 000 zł, być może po 

przetargu okaże się ona niższa. Aby w przyszłości pozyskiwać dochody z tytułu działalności 

elektrowni wiatrowych, musimy teraz zainwestować środki. 

 

Uchwała przyjęta została  przy 14 głosach „za” i 1 – wstrzymującym się” ( głosowało 15 

radnych). 

 

- Nr IV/32/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r. 

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( głosowało 15 radnych). 

 

Przewodnicząca obrad sesji – Elżbieta Szwadowska – poinformował, że kolejnymi uchwałami 

przygotowanymi pod obrady dzisiejszej sesji są :  

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki  oraz 

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki . 

 

W pierwszej kolejności pod głosowanie poddany został projekt uchwały  Nr IV/33/2011 w 
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. ( w dalszej części obrad zmieniona została numeracja w/w uchwały na Nr IV/32/2011) 
 

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( głosowało 15 radnych). 

 
- projekt uchwały  Nr IV/34/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 13 głosach „przeciw”  i 2 – „wstrzymujących 

się” uchwała została odrzucona.  
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W dalszej części obrad sesji powrócono do głosowania następujących projektów uchwał : 

1) Nr IV/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Dytmarowie. 

2) Nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Dytmarowie 

Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy poprzez  jego przekształcenie w oddział 

przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie.  

 

- radca prawy – Marcin Januszewski -udzielił odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie - „Czy 

ustawowo każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia przynajmniej jednej szkoły 

publicznej? Czy mogą funkcjonować tylko szkoły stowarzyszeniowe ?” 

Obowiązujący porządek prawny przewiduje, że na terenie gminy musi być przynajmniej 

jedna placówka będąca szkołą publiczną. Placówkę szkolną publiczną może prowadzić gmina 

albo Stowarzyszenie. Możliwym jest istnienie na terenie gminy dwóch szkół będących 

szkołami stowarzyszeniowymi, które posiadają status szkoły publicznej, tzn. muszą być 

prowadzone bezpłatne. Istnieje również możliwość podpisania umowy lub porozumienia z 

gminą sąsiadującą na bezpłatne dostarczenie dzieci w wieku szkolnym do jej placówek 

szkolnych publicznych. 

 

- Leszek Srębacz – radny – poinformował, że to radni decydują o prowadzeniu systemu oświaty 

w gminie. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna. Jeżeli dojdzie do utworzenia szkoły 

stowarzyszeniowej zasady wynagradzania nauczycieli również się zmienią, ponieważ nie będą 

ich obejmowały przepisy Karty Nauczyciela, co oznacza mniej korzystne wynagrodzenie. 

Do funkcjonowania szkół zawsze dopłacało się z budżetu gminy, ponieważ subwencja 

oświatowa  prawie nigdy nie była wystarczająca.  

Jeżeli zamierza się przekształcić szkołę w Dytmarowie na Stowarzyszenie, to w takim razie nie 

ma przeciwwskazań aby to samo uczynić ze szkołą w Lubrzy. Nauczyciele byliby 

wynagradzani na tych samych zasadach. 

W związku z powyższym złożył WNIOSEK o podjęcie dodatkowej  uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji Zespołu Publicznego Szkół w Lubrzy, z zamiarem przekształcenia na szkołę 

Stowarzyszeniową. 

 

Prowadząca obrady – Elżbieta Szwadowska- ogłosiła 5 – cio minutową przerwę w celu 

zasięgnięcia opinii radcy prawnego odnośnie dalszego prowadzenia obrad sesji. 
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Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poddała pod głosowanie 

WNIOSEK złożony przez radnego - Leszka Srębacza, który w wyniku przeprowadzonego 

głosowania przy 3 głosach „za” 9 – „przeciw” i 3 –„wstrzymujących się” został odrzucony.       

( głosowało 15 radnych ). 

 

- Zbigniew Flak – mieszkaniec wsi Dytmarów – zwrócił się z zapytaniem, jakimi 

argumentami kierowali się radni odrzucając wniosek? 

 

- Andrzej Kałuża – radny – wyjaśnił, że propozycja likwidacji szkoły w Lubrzy i jej 

przekształcenie na stowarzyszeniową nie była wcześniej brana pod uwagę w czasie spotkań  z 

radnymi. Propozycja przedstawiona na dzisiejszej sesji była niespodziewana, radni nie 

posiadają żadnych danych, wyliczeń i innych konkretów. 

 

- Zenon Drabik – radny – poinformował, że nie popierał propozycji likwidacji szkół oraz ich 

przekształcenie w szkoły stowarzyszeniowe. Popierał propozycję przeniesienia przedszkola w 

Dytmarowie do budynku Szkoły Podstawowej w Dytmarowie. 

 

W dalszej części obrad sesji poddano pod głosowanie uchwałę : 

- Nr IV/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Dytmarowie. 

 

Przewodnicząca obrad sesji – przedstawiła uzasadnienie  do w/w uchwały. 

„Przyczyną likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie są 

względy demograficzne jak i ekonomiczne. Obecnie do szkoły uczęszcza 60 uczniów.  

Liczba urodzeń w obwodzie szkoły przedstawia się następująco: 

rok 2004 - 15 dzieci,  2005 - 8 dzieci, 2006 -  13 dzieci, 2007 -  5 dzieci, 2008 –  11 dzieci, 

2009 –  12 dzieci, 2010 -   10 dzieci.  

Dane demograficzne przedstawiają dzieci urodzone i zameldowane na danym terenie.  

Ze względu na duże bezrobocie rodzice w poszukiwaniu pracy migrują z miejsca 

zamieszkania i liczba dzieci przebywających w danej miejscowości jest mniejsza niż 

zameldowanych. 
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Koszt poniesionych wydatków szkoły w 2010 roku wyniósł: 877 616,29zł, z tego wydatki 

osobowe, pochodne i odpisy stanowią 742 842,36zł, a wydatki rzeczowe 134 773,93zł.  

Z budżetu gminy dopłacono do funkcjonowania szkoły 373 654,54zł. 

Mieszkańcy Dytmarowa, Krzyżkowic i Skrzypca (obwód szkoły w Dytmarowie) mają 

możliwość utworzenia i prowadzenia szkoły w swojej miejscowości zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub 

placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438). 

W związku z tym nauczyciele i pracownicy likwidowanej placówki będą mogli znaleźć 

zatrudnienie w obecnej szkole, jeśli będzie  prowadzona przez stowarzyszenie  lub w miarę 

możliwości i posiadanych kwalifikacji  znajdą zatrudnienie w innych placówkach dla których 

gmina jest organem prowadzącym. 

W przypadku nie założenia stowarzyszenia dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu będą 

uczęszczały do Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy – Szkoła Podstawowa. Zgodnie z 

ustawą o systemie oświaty dzieciom z obwodu likwidowanej szkoły zorganizowany zostanie 

bezpłatny dowóz”. 

 

- dyr. SP w Dytmarowie – Józef Świczewski – wyjaśnił, że szkołę stowarzyszeniową musi 

zawiązać grupa osób która wyrazi zamiar prowadzenia takiej szkoły. Nie ma pewności, czy 

znajdzie się taka grupa osób. Jeśli nawet takie stowarzyszenie powstanie to nie wiadomo jak 

długo będzie funkcjonować. Jeśli stowarzyszenie zrezygnuje z prowadzenia takiej szkoły 

wówczas zgodnie z prawem, Wójt zobowiązany jest do przejęcia palcówki..  

Wg opinii mieszkańców, jeśli dojdzie do likwidacji szkoły w Dytmarowie ze względów 

finansowych, to lepiej jeśli  taką decyzję podejmie  Zarząd Komisaryczny.  

Do tej pory szkoła w Dytmarowie funkcjonowała prawidłowo, oszczędzało się na wszystkim 

co było możliwe, a teraz nauczyciele są za to ukarani. Zjawisko niżu demograficznego 

występuje w całym kraju. Dlaczego w budżecie gminy brakuje tylko na oświatę? 

 

- Marcin Januszewski – radca prawny – wyjaśnił, że szkoła publiczna może być prowadzona 

przez stowarzyszenie ale także przez inną osobę fizyczną. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, przewodnicząca obrad sesji poddała pod 

głosowanie uchwałę Nr IV/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
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Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie, która przyjęta została przy 8 głosach „za”,          

4 – „przeciw” i 3 – „wstrzymujących się” ( głosowało 15 radnych ). 

 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska złożyła 

WNIOSEK o wprowadzenie zmiany w porządku obrad sesji, polegającej na  pominięciu z 

porządku obrad sesji projektu uchwały Nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału 

Zamiejscowego w Dytmarowie Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy poprzez jego 

przekształcenie w oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Dytmarowie, ponieważ jej podejmowanie w obecnej sytuacji staje się 

bezzasadne. Uchwała pozostawałaby w sprzeczności z wcześniej podjęta uchwałą. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania WNOSEK przyjęty został przy 14 głosach za”         

i       1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 15 radnych) 

 

W związku ze zmianami jakie miały miejsce podczas głosowania projektów uchwał 

przygotowanych za sesję, dla zachowana kolejności porządkowej, dokonano ich 

przenumerowania.  Kolejność uchwał przedstawia się następująco : 

1. Nr IV/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony 

Pogranicza w Dytmarowie. 

2. Nr IV/27/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego 

Rady Gminy. 

3. Nr IV/28/2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na 

rzecz użytkownika wieczystego.  

4. Nr IV/29/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 

października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 

lata. 

5. Nr IV/30/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   

6. Nr IV/31/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r. 

7. Nr IV/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków 

Zmiana numeracji uchwał przyjęta została przez radę „jednogłośnie” 
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Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 15 
Podjęte przez Radę uchwały stanowią załączniki do protokołu.   

 

Ad. 4 
 
- Józef Ulman – radny – oficjalnie złożył rezygnacje z mandatu radnego.  
 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – poinformowała, że zrzeczenie 
się mandatu musi nastąpić na piśmie. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada Gminy w 
drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 
 

- Elżbieta Szwadowska – poinformowała, że obietnice Wójta przedstawione na wczorajszym 

zebraniu wiejskim w Dytmarowie będą przez Radę kontrolowane i egzekwowane, tzn. że po 

likwidacji Szkoły w Dytmarowie cały budynek wraz z wyposażeniem przekazany zostanie w 

użyczenie dla Stowarzyszenia nieodpłatne. Ponadto w miarę możliwości udzielana będzie 

pomoc w funkcjonowaniu szkoły stowarzyszeniowej. 

 

- Wójt Gminy – mgr Mariusz Kozaczek – stwierdził, że takie decyzje na pewno są bardzo 

trudne i działają bardzo emocjonalnie na społeczeństwo. Kilka lat wcześniej również czynnik 

ekonomiczny zadecydował definitywnie o likwidacji szkół w gminie, ale wtedy nie było innych 

możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, które obecnie istnieją, tzn. utworzenia szkoły 

stowarzyszeniowej. Na pewno wtedy, gdyby radni mogli, skorzystaliby z takiego rozwiązania. 

Jeżeli powstanie stowarzyszenie to na pewno będzie można liczyć na wsparcie, jest to teraz cel 

nadrzędny. Będziemy liczyć na pomoc obecnego dyr. szkoły w Dytmarowie, takie też było jego 

zapewnienie.  Szkoła w Dytmarowie funkcjonowała dobrze, nie było żadnych problemów, ale 

niestety decyzja o likwidacji podyktowania jest trudną sytuacją finansową gminy Gdyby 

subwencja oświatowa była większa, to nie byłoby takiego problemu, jaki występuje praktycznie 

w każdej gminie. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta 

Szwadowska zamknęła obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1140. 
 
Protokołowała :      
Alina Woehl         


