PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 maja 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz, przywitał zebranych radnych, Wójta
Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy Alicję Hoppen-Anyszko. Następnie
zaproponował swoją kandydaturę na prowadzącego wspólne posiedzenie stałych Komisji
Rady Gminy Skąpe. Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, w wyniku głosowania
Przewodniczący Rady został wybrany na prowadzącego obrady. Poinformował, że na stan
15 radnych, obecnych jest 14 osób (lista obecności w załączeniu). Następnie przedstawił
porządek posiedzenia, do którego
nie wprowadzono zmian i który przedstawia się
następująco:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
utworzeniu czwartej szkoły podstawowej na terenie Gminy Skąpe.

Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poinformował, że radni wraz z zawiadomieniem
o wspólnym posiedzeniu Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego utworzeniu czwartej szkoły podstawowej na terenie Gminy Skąpe, pismo
o przekazaniu Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę Podstawową w Niekarzynie, postanowienie
Lubuskiego Kuratora Oświaty o przedłożonej uchwale, zażalenie do Ministerstwa Edukacji
Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz postanowienie Ministra
Edukacji Narodowej na złożone zażalenie. Wobec powyższego Radni mieli możliwość
zgłębienia Tyc dokumentów i zapoznania się z argumentami stron.
Sekretarz Gminy Alicja Hoppen - Anyszko dodała, że analiza wymienionych
dokumentów wskazuje, że ani Kurator Oświaty, ani Minister Edukacji Narodowej nie
uwzględniają argumentów gminy, a wybrzmiewa z nich sygnał, że samorząd powinien
utworzyć czwartą szkołę podstawową gminie. Stanowisko, odnośnie funkcjonowania 4 szkół
na terenie gminy, wyrażone na posiedzeniach komisji w miesiącu styczniu, jest najwyraźniej
zbyt mało słyszalne, dlatego propozycja, aby rada jako organ stanowiący, przedstawiła swoje
stanowisko w formie uchwały.
Wójt Zbigniew Woch zabierając głos stwierdził, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat
wiele razy dyskutowano na temat oświaty w gminie, bo jest to bardzo ważny temat. Rada
Gminy tak naprawdę już w styczniu wypowiedziała się, za funkcjonowaniem w gminie trzech
szkół podstawowych. W tamtym czasie decyzja samorządu byłą jednogłośna. Mimo tego
Lubuski Kurator Oświaty wskazuje, że w gminie powinny funkcjonować cztery szkoły. Wójt
przypomniał, że podczas spotkań z rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły w
Niekarzynie, a dojeżdżających z Radoszyna, Darnawy, Skąpego i Pałcka jednoznacznie
wybrzmiało, że wszyscy oni popierają funkcjonowanie szkoły w Radoszynie, ale nie jako
czwartej placówki w gminie.
W postanowieniach LKO czy MEN wspomina się, że w placówce w Niekarzynie jest
wystarczająca ilość pomieszczeń klasowych, dla zapewnienia nauczania wszystkim
oddziałom. Skoro tak jest, to dlaczego zlikwidowano pomieszczenie świetlicy, adaptując je
na salę lekcyjną dla klasy VII? Wójt zastanawia się, gdzie wobec tego zostanie utworzony
gabinet dla klasy VIII. Na te pytania te instytucje już nie odpowiadają. W postanowieniu MEN
wspomina się, że pomieszczenie świetlicy nie jest w ogóle potrzebne. Ale o tym, że przy sali
gimnastycznej powinny funkcjonować szatnie, umożliwiające przygotowanie się do zajęć
dorastającej młodzieży, czy sanitariaty to już się nie wspomina. Nauczyciele z Niekarzyna
zwracają uwagę, że w niektórych salach lekcyjnych nie można prowadzić zajęć lekcyjnych,
z uwagi na hałas podczas zajęć wychowania fizycznego, odbywających się w funkcjonującej
sali gimnastycznej. Wójt podkreślił, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wydanej
przez siebie opinii wskazuje, że Szkoła nie spełnia prawie żadnych wymogów sanitarnych.
Mimo także tych wskazań powtarza się sygnał, że społeczeństwo rzekomo chce
funkcjonowania czwartej szkoły w gminie. Poza częścią rodziców z Niekarzyna, pozostali

czyli mieszkańcy Radoszyna, Darnawy, Skąpego czy Pałcka poza pojedynczymi głosami,
prawie jednogłośnie opowiedzieli się za przekształceniem szkoły w Niekarzynie. Do
argumentów przedstawionych przez gminę, w żaden sposób nie odnosi się utworzenie
w gminie czwartej szkoły podstawowej. W postanowieniach MEN czy LKO nie odnoszą się
wcale do uchwał z zebrań wiejskich, wyrażających opinię na ten temat.
Ponieważ Gmina będzie składała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
postanowienie Ministra Edukacji Narodowej, dla potrzeb dalszego procedowania uznał, że
właściwszym będzie stanowisko Rady wyrażone w formie uchwały.
W swojej wypowiedzi Wójt wspomniał, że po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę Podstawową
w Radoszynie, Lubuski Kurator Oświaty podjął działania w Wydziale Nadzoru Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego, żeby tę uchwałę uchylić. To się nie udało. Cała sprawa bardzo go
smuci. Doszło do sytuacji, że najładniejszy obiekt oświatowy w gminie będzie od września
stał pusty, a samorządowi próbuje się wmówić, że nie wie co jest dobre dla dzieci i dla całej
gminy.
Wójt pamięta jak w 2017 r. na spotkaniu z Kuratorem Oświaty i posłem Jackiem Kurzępą
zapowiadano wprowadzenie wyższych subwencji dla małych szkół. Środki takie się niestety
nie pojawiły. W 2016 r. po podjęciu decyzji o likwidacji gimnazjów i wątpliwościami Wójta
odnośnie dalszych losów oświaty w gminie, Kurator Oświaty zapewniała, że w województwie
lubuskim więcej jest gmin wiejskich posiadających samodzielne gimnazja. Po
dogłębniejszym przeanalizowaniu okazało się, że tak naprawdę na 39 gmin wiejskich
w województwie lubuskim, tylko trzy posiadają samodzielne gimnazja z tego dwa choć nie są
zespołami szkół to w tych samych budynkach mają szkoły podstawowe. Ostatecznie okazało
się, że Gmina Skąpe jako jedyna posiada samodzielne gimnazjum i jego likwidacja mocno
ingeruje w obwody szkolne. W naszej gminie średnia uczniów na obwód wynosi 14,46. Tylko
dwie gminy mają wskaźnik poniżej 13 uczniów w obwodzie, ale w tych samorządach dopłaca
się ogromne środki finansowe do funkcjonowania oświaty. Gdyby w naszej gminie otworzyć
czwartą szkołę podstawową liczba uczniów przypadająca na jeden oddział spadłaby do
poziomu 11,56. Wtedy do dzisiejszych kosztów jakie Gmina dopłaca do funkcjonowania
oświaty, musielibyśmy dopłacić ok. 1,3 min zł więcej. W tym stanie rzeczy, ten kto chciałby,
aby w gminie funkcjonowały 4 szkoły, tak naprawdę skazałby gminę na upadek, stagnację i
marazm.
Radny Karol Dauksza wspomniał, że na spotkaniu Kurator Oświaty powiedziała, że
obiekty w Niekarzynie i w Radoszynie są porównywalne. Stwierdzenie takie jest wręcz
absurdalne.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że trzeba do końca przejść całą ścieżkę prawną,
chociaż nie wierzy, aby to coś dało, a następnie zastanowić się co będzie dalej z obiektem
w Radoszynie.
Wójt poinformował, że po spotkaniu z radcą prawnym jest przekonany, że żadne
decyzje w sprawie nie zapadną do września br. Decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego jesteśmy zobligowani do wymalowania sali gimnastycznej
w Radoszynie i takie działania poczynimy w wakacje. Obiekt ten będzie ogrzewany,
doglądany, będzie w nim funkcjonowała kuchnia, gdzie będą przygotowywane posiłki dla
uczniów z Niekarzyna i Międzylesia. Zapewnia, że dewastacji obiektu nie będzie. Bez
względu na wyrok sądu, proces przekształcenia szkoły w Niekarzynie rozpoczniemy
ponownie od stycznia kolejnego roku.
Sekretarz Alicja Hoppen-Anyszko dodała, że niestety wszystkie dotychczasowe
wyroki sądów są niekorzystne dla gmin.
Wójt jeszcze raz podkreślił, że czwarty obwód szkolny w gminie to zabójstwo dla
naszej edukacji, jej degrengolada, marazm i stagnacja dla gminy.
Radny Andrzej Kałużny stwierdził, że zarówno on jaki i pewnie inni radni też,
rozmawiali na ten temat w swoich środowiskach. W zdecydowanej części gminy nie ma
zgody na czwartą szkołę. Demografia nie kłamie, dopłaty z budżetu gminy do
funkcjonowania oświaty także nie kłamią. Taka sytuacja nie byłaby w porządku ze względu
na nauczycieli. Jedni z nich pracowaliby w oddziałach np. 18 osobowych a inni za takie samo
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wynagrodzenia w oddziałach 5 osobowych. Według niego dzisiaj dzieci z Niekarzyna stały
się największymi ofiarami całej sytuacji. Argumenty przytoczone w postanowieniach MEN
czy LKO są absurdalne. Za każdym zapisanym zdaniem można by się kłócić. Decyzje tych
organów były negatywne, bo takie miały być z założenia. Niestety żyjemy w kraju absurdów.
Biorąc pod uwagę dobro wszystkich w gminie, system czterech szkół nie ma racji bytu i
swoje zdanie wyrażone na komisji w styczniu podtrzymuje.
Radna Ewa Kasprzak z rozmów odbytych z rodzicami dzieci uczących się wnioskuje,
że mają oni świadomość, że mało liczne klasy nie są dla ich dzieci dobre. Jednak dają się
słyszeć pojedyncze słowa, że część mieszkańców chce czwartej szkoły. Jako radna
każdemu z osobna musi tłumaczyć, że nie byłoby to dobre ani dla dzieci, ani dla gminy.
Radny Karol Dauksza przypomniał, że to Minister Edukacji powiedziała, że bałagan
w oświacie odpowiedzialne są samorządy. Dodał też, że część mieszkańców Niekarzyna
z którymi rozmawiał, jest za przekształceniem szkoły, więc nie wszyscy się temu
sprzeciwiają.
Radny Mariusz Kuźmicz jest zdania, że mieszkańcy Niekarzyna mają prawo
sprzeciwiać się przekształceniu, ale my jako samorząd musimy brać też pod uwagę
mieszkańców pozostałych 15 sołectw w gminie.
Wójt Zbigniew Woch jako projektodawca uchwały zarekomendował, aby radni
głosowali za bezzasadnością utworzenia czwartej szkoły podstawowej w gminie.
Rady Andrzej Stańczak zapytał o sprawę funkcjonowania kuchni w budynku szkoły
w Radoszynie.
Wójt odpowiedział, że wszelkie decyzje zapadną w najbliższym czasie. Kuchnia
będzie funkcjonowała w Radoszynie i będzie obsługiwała szkoły w Niekarzynie i Międzylesiu.
Prawdopodobnie będzie w strukturze szkoły w Ołoboku, a część jej dotychczasowego stanu
osobowego może pozostać.
Radny Bartosz Derejczyk jest zdania, że decyzje nt. oświaty w gminie muszą być
jedne. Projekt uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły był przygotowany bardzo
merytorycznie. Ponieważ w rodzinie ma osobę związaną ze środowiskiem edukacyjnym,
zasięgał również jej opinii. W 2017 r. podejście władzy do małych szkół się zmieniło.
I chociaż wszelkie argumenty są po stronie samorządu, decyzje są jakie są, a analizy czasu
dojazdu uczniów do szkół są absurdalne. Jako samorząd musimy być jednomyślni i Wójt
musi mieć naszą bezwzględną aprobatę. Był świadkiem likwidacji szkoły w Węgrzynicach
i dzisiaj nikt nie powie, że była to zła decyzja. Sam ma dzieci w szkole w Ołoboku i wie, że
przekształcenie szkoły w Niekarzynie w szkołę w Radoszynie, która w jego mniemaniu jest o
wiele lepsza pomogło by także odciążyć szkołę w Ołoboku.
Radny Karol Dauksza najbardziej ubolewa nad tym, że obiekt w Radoszynie będzie
od września stał pusty. Jest to zbrodnia władzy przeciwko naszej społeczności.
Radna Ewa Kasprzak zwróciła uwagę, że całą odpowiedzialność zrzuca się na
samorządy, ale tak naprawdę nie mogą one o niczym decydować.
Radna Urszula Bronisz także uważa, że sytuacja jest absurdalna. Do nikogo nie ma
pretensji, każdy ma prawo wyboru, choć odgórnie to prawo nam się zabiera. Jako
społeczeństwo zostajemy skłóceni, a jak wiadomo skłóconymi lepiej zarządzać. Rodzic
uczniów z Niekarzyna patrzą tylko na dobro swoich dzieci, a nie dobro całej gminy. Od
nowego roku szkolnego szkoły w Radoszynie nie będzie, ale koszty na obiekt będziemy
musieli ponosić.
Radny Andrzej Stańczak zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji nawet jeśli stanowisko
Niekarzyna uległoby zmianie, nie wiele by to dało.
Wójt potwierdził i dodał, że bez względu na rozpatrywanie skargi przez WSA, temat
będzie zawieszony do stycznia przyszłego roku.
Radny Piotr Olszewski zastanawia się, czy jak obiekt w Radoszynie będzie stał, to my
będziemy musieli ponosić koszty remontów szkoły w Niekarzynie.
Wójt wypowiedział, że w tym temacie w kontekście posiadanej opinii z Sanepidu,
która co prawda nie jest wiążąca, bo nie jest decyzją, ale nie można obok niej przejść
obojętnie. Liczył, że tematem zajmie się nowy dyrektor, jednak w wyniku ogłoszonego
konkursu na to stanowisko, nikt się nie zgłosił. Wobec powyższego sam będzie musiał
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podjąć niezbędne czynności. Już dzisiaj podkreśla, że może się to wiązać z koniecznością
wydatkowania środków na dostosowanie obiektu.
Radny Andrzej Stańczak dodał, że wymiany wymaga także kocioł centralnego
ogrzewania, bo w takim stanie kolejnego okresu grzewczego nie przetrzyma.
Radny Wiesław Zawiślak puentując odczytał uzasadnienie sentencji postanowienia
MEN, które jako główny powód decyzji wskazuje skutki dojazdu do szkoły uczniów
z Niekarzyna.
Prowadzący obrady Mariusz Kuźmicz poprosił przewodniczący stałych komisji o
przeprowadzenie głosowań na projektem uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego utworzeniu czwartej szkoły podstawowej na terenie Gminy Skąpe.
W wyniku głosowań:
- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały uznając za bezzasadne utworzenie czwartej szkoły
podstawowej w gminie;
- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały uznając za bezzasadne utworzenie czwartej szkoły
podstawowej w gminie;
- Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy jednym
głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uznając za bezzasadne
utworzenie czwartej szkoły podstawowej w gminie.
Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady radny Mariusz Kuźmicz
zamknął wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Żalisz

4

