
UCHWALA Nr 811X1112016 
Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia21 stycznia 2016 roku 

w sprawie zamiaru Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zwi¢u z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 

roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z poin. zm.) oraz art. 18 ust. 2 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada 

Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§1 

Podejmuje siy zamiar likwidacji z koncem roku szkolnego 2015/2016 tj. z dniem 31 sierpnia 

2016 roku Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim obejmujqcej klasy I-VI wraz 

z oddzialem przedszkolnym funkcjonujqcym przy tej szkole. 

§2 

Zobowiqzuje siy upowaznia Wojta Gminy do dokonania czynnosci niezbydnych do 

przeprowadzenia procesu likwidacji szkoly, w szczegolnosci do zawiadomienia 0 zamiarze 

likwidacji szkoly rodzicow uczniow Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim 

i Mazowieckiego Kuratora Oswiaty oraz do wystqpienia do Mazowieckiego Kuratora 

Oswiaty 0 wydanie stosownej opinii dotyczqcej likwidacji placowki. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 811XI1/2016 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 21 stycznia 2016 roku 


Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Oz. U. 


z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p6Zn. zm.) szkola publiczna moze byc zlikwidowana przez organ 


prowadz~cy z koncem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mozliwosci 


kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego same go typu. Organ prowad~cy jest 


obowi~zany, co najmniej na 6 miesiycy przed tenninem likwidacji (tj. do dnia 29 lutego 2016 


roku), zawiadomic 0 zamiarze likwidacji szkoly: rodzic6w uczni6w, wlasciwego kuratora 


oswiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz~du terytorialnego wlaSciwej do 


prowadzenia szk61 danego typu. Szkola publiczna prowadzona przez jednostky samorz~du 


terytorialnego moze zostac zlikwidowana po zasiygniyciu opinii organu sprawuj~cego nadz6r 


pedagogiczny. 


Uzasadnienie faktyczne: 


Szkola Podstawowa w Gosciminie Wielkim posiada 6-cio oddzialow~ struktury organizacyjn~ 


i oddzial przedszkolny. Podjycie przez Rady Gminy Nowe Miasto uchwaly w sprawie 


zamiaru jej likwidacji jest uzasadnione bardzo mal~ liczb~ uczni6w odbywaj~cych zajycia w 


klasach l~czonych, brakiem zaplecza sportowego, pracowni komputerowej z dostypem do 


Intemetu, nowoczesnego sprzytu podwyzszaj~cego poziom i jakosc prowadzonych zajyc 


(tablice multimedialne, projektory, multimedialna pracowniajyzykowa). 


Wamym aspektem jest r6wniez stan techniczny budynku oraz duze koszty utrzymania szkoly 


w por6wnaniu do liczby UCzyszczaj~cych do niej uczni6w (na 100% koszt6w utrzymania 28% 


stanowi sUbwencja oswiatowa). 




1. Prognozowana liczba uczni6w w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

Liczba uczni6w w poszczeg6lnych klasach w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzien 

30 wrzesnia 2015 roku - zr6dlo SIO (stan na dzien 30.09.2015): 

KLASA 
ROK SZKOLNY 2015/2016 

Liczba uczni6w 
I 3 
II 6 
III 8 
IV 4 
V 6 
VI 8 

Szkola Podstawowa 35 
Oddzial przedszkolny 
obowi~zek rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego 

8 

RAZEM 43 

Prognozowana liczba uczni6w zamieszkalych w obwodzie szkoly w kolejnych latach 

szkolnych 

KLASA 

ROKSZKOLNY 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczni6w 

I 8I 7 1 7 5 

II 3 8 7 1 7 

I 
III 6 3 8 7 1 

I 

IV 8 6 3 8 7 

V 4 8 6 3 8 

VI I 6 4 8 6 3 

I 

Szkola 
Pod'stawowa 35 36 

I 
33 32 31 

Oddzial 
przedszkolny 

obowillzek 
rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego 

7 1 7 
I 

5 4 

l 
RAZEM 42 37 III 40 37 35 



*** Powyisza tabela przedstawia Iiczb{! uczniow poczqwszy od rocznego przygotowania przedszkolnego (5 latki) 
do klasy VI. Nie uwzgl{!dnia wydanych odroczen obowiqzku szkolnego. 

Powyzsze prognozy wskazuj,!, iz przez kolejne lata liczba uczni6w utrzyma siy na poziomie 

oscyluj,!cym w okolicach 40 z tendencj,! spadkow,! do 35 dzieci (31 uczni6w i 4 dzieci 

w oddziale ,,0" w roku szkolnym 2020/2021). Nie pozwoli to na tworzenie samodzielnych 

oddzia16w i jednoczesnie mocno podwyzszy koszty nauki jednego ucznia w szkole. Nalezy 

stwierdzic, ze w najblizszym czasie liczba uczni6w w szkole nie bydzie przekraczac 40 os6b, 

natomiast koszty funkcjonowania szkoly byd,! wzrastac proporcjonalnie do wzrostu plac oraz 

WZfostu koszt6w utrzymania budynku. Bydzie wiyc powiykszac siy kwota dofinansowania ze 

strony gminy na uzupelnienie rMnicy pomiydzy kosztami rzeczywistymi, a cZysci,! subwencji 

oswiatowej odpowiadaj,!cej liczbie uczni6w uczyszczaj'!cych do Szkoly Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim. 

2. Warunki w jakich uczniowie b~d~ si~ uczyc po przewidywanej likwidacji szkoly. 

Obw6d zlikwidowanej szkoly zostanie przejyty w calosci przez Szkoly Podstawow'! 

w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. Dzieci z oddziaru 

przedszkolnego mialyby zapewnione miejsce w Przedszkolu Samorz'!dowym im. Misia 

Uszatka w Nowym Miescie. Przewidywana reorganizacja sieci szk6l w Gminie Nowe Miasto 

nie pogorszy wanmk6w do nauki i nie ograniczy powszeclmej dostypnosci do szkoly. Bardzo 

waZn'! rzecz'! we wsp6lczesnej edukacji jest kontakt z r6wiesnikami z r6znych srodowisk. 

W momencie przejscia do Szkoly Podstawowej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej 

w Nowym Miescie dzieci szybciej zaadoptuj,! siy do nowych warunk6w i w rezultacie ulatwi 

im to kontynuacjy nauki w Publicznym Gimnazjurn wchodz'!cym w sklad Zesporu Szk61 

im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. Warunki w jakich uczniowie byd,! siy uczyc 

po likwidacji szkoly ulegn,! poprawie. Ze wzglydu na malej,!c,! sukcesywnie liczby dzieci w 

Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim funkcjonuj,! klasy l'!czone. Nie jest to korzystne 

dla uczni6w, poniewaz nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W malych grupach 

trudniej 0 funkcjonowanie zdolnych uczni6w, z kt6rych inni mogliby brac przyklad i d~yc 

do wsp6lzawodnictwa. Likwidacja Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim wyeliminuje 

nauczanie w klasach l'!czonych, co w spos6b zdecydowany poprawi wanmki nauki. 

W Zespole Szk6l w Nowym Miescie znajduje siy wystarczaj,!ca ilosc pomieszczen do 

prowadzenia wszystkich zajyc objytych programem nauczania oraz zajyc dodatkowych 

(swietiica, kola zainteresowall, zajycia pozalekcyjne). 

Budynek Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim wymaga przeprowadzenia remont6w, 

przede wszystkim nalezaloby wymienic dach na budynku szkoly oraz poprawic stan 



istniej,!cych komin6w. Szkola nie posiada sali gimnastycznej ani pracowni komputerowej 

z dostypem do Intemetu. Obiekt Zespolu Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie 

posiada: 

- dobrze wyposaZona bazy dydaktyczn,!, 

- nowoczesn'! bazy rekreacyjno - sportow,! (kompleks boisk sportowych Orlik, 

pelnowymiarow,! haly sportow'l, saly gimnastyczn'l, silowniy) dziyki czemu uczniowie 

ZS rozwijaj,! swoje sportowe pasje , 

- pracownie komputerowe z dostypem do intematu, 


- swietlicy, 


- dobrze wyposaZon'! biblioteky szkoln,!, 


- 24 stanowiskow,! multimedialn,! pracowniy jyzykow,!, 


- multimedialne tablice interaktywne znajduj,!ce siy w czterech klasopracowniach, 


- nowoczesne projektory multimedialne w trzech klasopracowniach, 


- telewizory w trzech klasopracowniach, 


- pracowniy chemiczn,! wyposazon'! w dagestorium, specjalistyczny st6l do 


wykonywania doswiadczen chemicznych, 

- wiele pomocy wykorzystywanych podczas zajyc matematyczno-przyrodniczych oraz 

zajyc z historii. 

W szkole dziala Uczniowski KJub Sportowy Victoria, sekcja siatkarska dziewcZ<}t, sekcja 

gimnastyki artystycznej, uczniowie wyjezdzaj,! na basen). 

Zar6wno w budynku szkoly, jak i na zewn'!trz dziala monitoring wzmagaj,!cy POCZUCle 

bezpieczenstwa uczni6w, tradycyjne szatnie zostaly zas4pione nowoczesnymi szafkami 

ubraniowymi. Szkola prowadzi stol6wky, w kt6rej uczniowie codziennie otrzymuj,! gor'!cy 

jednodaniowy posilek. 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewni odpowiedni poziom nauczania, wychowania 

i opieki. Szeroka oferta zajyc pozalekcyjnych, czy swietlicowych stanowic bydzie korzystne 

uzupe1nienie procesu dydaktycznego i wychowawczego. Wama dla uczni6w bydzie takZe 

mozliwosc rozpoczynania edukacji w tej samej szkole i w tyrn samym srodowisku, w kt6rym 

byd,! j,! konczyc jako absolwenci gimnazjum. 

Wl'!czenie Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim w obw6d Szkoly Podstawowej 

wchodz,!cej w sklad Zespolu Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie bydzie 

korzystne dla dzieci, poniewaZ pozwoli im na lepsze uspolecznianie i sprawne 

funkcjonowanie w grupie r6wieSniczej. Uczniowie przeniesieni ze Szkoly Podstawowej w 



Goscimirue Wielkim mieliby zapewnione bardzo dobre wanmki do nauczarua w systemie 

jednozmianowym, wychowania i rozwoju fizycznego, w tym zapewnion~ opieky swietlicow~ 

w czasie oczekiwarua na autobus, dozywiarue w stot6wce szkolnej oraz korzystanie z w/w 

zaplecza szkoly. Gl6wnym celem dzialalnosci swietlicy szkolnej dzialaj~cej w Zespole Szk61 

jest zapewnienie opieki uczniom dojezdzaj~cym do szkoty. Ze swietlicy uczruowie mog~ 

korzystac w godzinach od 7.00 do 15.00. Dzieci dojezdzaj~ce nie byd~ korzystaly ze swietlicy 

szkolnej, w oczekiwaniu na autobus szkolny, dluzej ruz dwie godziny lekcyjne. Og6lny czas 

pobytu dziecka poza domem nie przekracza 8 godzin (od momentu wyjscia z dornu do chwili 

powrotu). 

przewidywana Iiezba oddzial6w oraz liezebnosc oddzial6w w Szkole Podstawowej 
w Zespole Szk61 im. Integraeji Europejskiej w Nowym Mieseie po wl~ezeniu obwodu 
Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim: 

KLASA 

ROKSZKOLNY 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczni6w 

la 20 22 28 16 26 

Ib 20 - - 17 -

Ie 20 - - - -

IIa 18 20 22 28 16 

lIb 18 20 - - 17 

lIe 17 20 - - -
IlIa 23 18 20 22 28 

Illb 21 18 20 - -

IIle 22 17 20 - -

IVa 23 23 18 20 22 

IVb 20 21 18 20 -
IVe - 22 17 20 -

Va 20 23 23 18 20 

Vb 15 20 21 18 20 

Ve - - 22 17 20 

VIa 18 20 23 23 18 

VIb 17 15 20 21 18 

VIc - - - 22 17 

RAZEM 292 279 272 262 222 



3. Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim wg stanu na dzieIi 
30 wrzesnia 2015 roku - irodlo SIO (stan na dzieIi 30.09.2015) 

Wyszczegolnienie 

Liczba stosunkow pracy nauczycieJi 

og61em 
bez 

stopnia 
staZysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnieni 
w pelnym wymiarze 

8 0 1 2 1 4 

zatrudnieni 
w niepelnym 
wymiarze 

liczba 3 0 0 1 1 1 

wtym 
etatu 

1,05 0,00 0,00 0,22 0,33 0,50 

Razem etaty 9,05 0,00 1,00 2,22 1,33 4,50 

Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim liczy 11 nauczycieli, 

w tym 8 nauczycieli zatrudnionych w pelnym wymiarze, 3 zatrudnionych w niepelnym 

wymiarze. L'),cznie nauczyciele realizuj'), 9,05 etatu. Wsr6d nauczycieli zatrudnionych 

w pelnym wymiarze czasu pracy jest 4 nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych na czas 

nieokreslony, w tym stanowisko Dyrektora Szkoly - powolanie do dnia 31.08.2017, 

1 nauczyciel mianowany (umowa na czas nieokreslony), 2 nauczycieli kontraktowych 

(zatrudnieni na czas nieokreslony) i 1 nauczyciel stazysta (zatrudniony na zastypstwo do dnia 

30.06.2016). Wsr6d nauczycieli zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy jest 

1 nauczyciel mianowany posiadaj'),cy umowy 0 pracy na czas nieokreslony, 1 nauczyciel 

dyplomowany (umowa do 05.08.2016) oraz 1 nauczyciel kontraktowy (umowa do 

05.08.2016). 

Dodatkowo 2 nauczycieli z Zespolu Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie 

w roku szkolnym 2015/2016 uzupelnia wymiar czasu pracy w Szkole Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim. 

Nauczyciele posiadaj'), kwalifikacje do nauczania kilku przedmiot6w, nawet do 3, co zwiyksza 

ich mozliwosci dotycz'),ce zatrudnienia w innej szkole. Nauczycielom zatrudnionym na czas 

nieokreslony zaproponowane zostan')" w miary mozliwosci, miejsca pracy w innych 

plac6wkach oswiatowych Gminy Nowe Miasto. 

4. Organizacja dowozenia uczniow do szkoly. 



Gmina Nowe Miasto zapewni dowoz dla wszystkich uczniow odbywajqcych dotychczas 

nauky w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Z obwodu tej szkoly od kilku iat 

sprawnie funkcjonuje dowoz mlodziezy do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkol im. 

Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. Przewoz dzieci odbywac siy bydzie transportem 

przystosowanym do celow dowozu uczniow tj. autobusami przewoznika, ktory zostanie 

wyloniony w drodze przetargu na dowoz uczni6w do piacowek oswiatowych z terenu Gminy 

Nowe Miasto. Dzieci w czasie dowozu bydq mialy zapewnionq opieky przez opiekuna 

dbajqcego 0 bezpieczenstwo przewozonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie 

przewozu. Dowozonym dzieciom zapewnione jest bezpieczne dojscie do szkoly, poniewaZ 

autobusy szkolne zatrzymujq siy w wyznaczonych do tego miejscach na piacu przed 

budynkiem szkoly (dzieci nie majq koniecznosci przekraczania drogi pubiicznej). 

Przewidywany czas dojazdu dzieci do Zespolu Szk61 z najdalej polozonych miejscowosci 

ok. 40 min., z najbJizej ok. 10 min. 

W razie potrzeby zostanq wprowadzone dodatkowe kursy. 

5. Jakosc edukacji 

a) Reaiizacja dodatkowych zajs:c z uczniami oprocz obowiqzkowych zajs:c dydaktycznych 

W Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim odbywaj~ si~ m.in.: 

• dodatkowe zajycia z jyzyka angielskiego, 

• zajycia dydaktyczno-wyrownawcze z jyzyka angielskiego, 

• zajycia korekcyjno-kompensacyjne, 

• zajycia artystyczne, 

• zajycia wyrownawcze z jyzyka poiskiego, 

• zajycia rekreacyjno-sportowe, 

• kolo muzyczne, 

• kolo piastyczne, 

• zajycia biblioteczne, 

• kolo biblijne. 


W trosce 0 wysokq jakosc ksztalcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szk61 im. 


Integracji Europejskiej w Nowym Miescie przeprowadzanych jest wiele zajyc 


dodatkowych, aby uczniowie mogii rozwijac swoje pasje i zainteresowania, m.in.: 


• zajycia treningowe uczniow ze Szkolnego Kiubu Sportowego "VICTORIA", 

• zajycia rozwijajqce z jyzyka polski ego - praca z uczniem zdolnym, 



• zaj((cia z matematyki, 

• zaj((cia z ginmastyki artystycznej, 

• zaj((cia z Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, 

• zaj((cia wyrownawcze dla klas I-III, 

• zaj((cia wyrownawcze z j((zyka angielskiego, 

• zaj((cia logopedyczne, 

• zaj((cia wyrownawcze z j((zyka polskiego, 

• zaj((cia wyrownawcze z matematyki, 

• wyjazdy na basen, 


Uczniowie s~ aktywni w wielu organizacjach dzialaj~cych na terenie szkoly tj. 426 


Wielopoziomowa Druzyna Harcerska Wagabundy, Szkolna Kasa Oszcz((dnosci, Szkolny 


Kabaret "Bez wazeliny, czyli ... zagubieni w polu kukurydzy", redakcja szkolnego 


Radiow((zla, Chor, Klub Wolontariusza, Kolo Turysty. 


Z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane Sq zaj((cia rozwijajqce, 


wyrownawcze, logopedyczne, terapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne. 


Pracy dydaktyczno-wychowawczq wspierajq tacy specjalisci jak: pedagog, psycholog, 


logopeda, terapeuta uzaleznien prowadzqcy spotkania indywidualne, doradca zawodowy, 


zewnytrzne instytucje takie jak min. Fundacja Pedagogium - spotkania profilaktyczne dla 


uczniow i rodzicow. W szkole funkcjonuje system stypendialny dla uczniow uzyskujqcych 


wysokie wyniki w nauce i sporcie. 


W Zespole Szkol realizowanych jest rowniez wiele programow edukacyjno- profilaktycznych 


m.In.: 

- "Mleko w Szkole", 


- "Owoce i warzywa w szkole", 


- "Klub Bezpiecznego Puchatka", 


- "Nie pal przy nmie proSZy", 


- "Bezpieczenstwo w sieci", 


- "Chron siy przed kleszczami wszystkimi sposobami", 


- "Trzymaj formy", 


- "Znajdi wlasciwe rozwiqzanie", 


- "Smak zycia, czyli debata 0 dopalaczach", 


- "Wybierz zycie- pierwszy krok", 


- "Zdrowe piersi Sq ok!" 




- "Postaw na rodziny", 


- "Program Poprawy Frekwencji", 


- "Kibic przez duze K", 


- "B&N- B jak bezpieczny & N jak niechroniony", 


- "Mlodzi glosuj~", 


- "Szkola demokracji". 


b) Udzial i osi'lgni((cia uczni6w w konkursach i zawodach sportowych 

W Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim dzieci bior~ udzial najczysciej w konkursach 

wewn~trzszkolnych i organizowanych przez r6Zne instytucje m.in. KRUS, PSP. 

W Zespole Szk61 dzieci bior~ udzial w konkursach przedmiotowych (nawet na szczeblu 

og6Inopolskim), zawodach sportowych, konkursach wewn~trzszkolnych, BRD. 

c) Realizacja i udzial w programach, projektach oraz pozyskiwanie srodk6w zewn((trznych 

W Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim realizowany byl projekt "Indywidualizacja 

z Gmin~ Nowe Miasto". Szkola brala r6wniez udzial w kilku programach rz~dowych m.in. 

"Radosna Szkola", "Ksiqiki naszych marzen". 

Zesp6l Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie daje mozliwosc swoim uczniom 

ksztaltowania i rozwijania swoich pasji i zainteresowan. Uczniowie maj~ mozliwosci 

wszechstronnego rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji wielu r6morodnych 

projekt6w. W Zespole Szk61 realizowane byly nastypuj~ce projekty: "Indywidualizacja 

z Gmin~ Nowe Miasto" oraz "Edukacja kluczem do sukcesu - wyr6wnywanie szans 

edukacyjnych uczni6w z Zespolu Szk6l im. Integracji Europejskiej w Nowym MieScie". 

Szkola brala udzial w programie rz~dowym "Radosna Szkola" oraz "Ksi~ili naszych 

marzen". 

Zesp61 Szk61 realizowal dodatkowo Mi~dzynarodowy projekt Comenius - uczmOWle 

bezplatnie wyjezdZali na wymiany do Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 

projekt trwal 2 lata, szkola pozyskala 20 tys. Euro oraz projekt 0 tematyce ekologicznej 

wygrana w Ogolnopolskim Programie "Oiywic Pola". 

Mi~dzynarodowa wspolpraca Polsko UkraiJiska organizacja wsp6lnych 

miydzynarodowych lekcji jyzyka rosyjskiego z mlodziez~ z Kijowa w fonnie 

wideokonferencji, wsp6lpraca z Europejskim Forum Mlodziezy, realizacja 

mi~dzynarodowych obozow j~zykowych Euro Week - (uczestnictwo wolontariuszy z 40 



przekazanie tej uchwaly rodzicom uczni6w oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty celem 

wyraZenia opinii. W powyzszej uchwale wyraZony jest jedynie zamiar likwidacji Szkoly 

Podstawowej w Gosciminie Wielkim, ostateczna decyzja 0 likwidacji wymaga odr((bnej 

uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto. 

rh
WODNlCZACY 
Rady Gminy 
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