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Ad.1 

Otwarcia obrad XIV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 

radnych , zaproszonych gości, Panią Jadwigę Aleksandrowicz – redaktor Gazety 

Kujawskiej  oraz przybyłych gości – rodziców uczniów i grono pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej w Sierzchowie  . 

Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 11 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska - poinformowała, że Sesja została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Marciniaka . Następnie przedstawiła 

wniosek, który wpłynął na jej ręce : 

- stanowi on również załącznik nr 2 do protokołu. 
 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZWWOOŁŁAANNIIEE  SSEESSJJII  RRAADDYY  GGMMIINNYY 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o zwołanie Sesji Rady Gminy 

Waganiec na  dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego  wniosku.      

Planowany termin w dniu 20 lutego 2008 roku /środa/ , o godz. 15 00  
  

Uzasadnienie :  

           W związku z wnioskiem Radnej Rady Gminy Pani Marii Kulińskiej; Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy; Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego                 

i Porządku Publicznego; wnioskiem Rady Gminy Waganiec z XIII Sesji, pozytywną 

aprobatą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  oraz z wszczęciem 

procedury i koniecznością wywiązania się z terminów nałożonych ustawą z dnia                    

7 września 1991r. o systemie oświaty  art.59 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572                                

z późn. zm.) koniecznym jest zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy . 
  

       Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie  XIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie : zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sierzchowie . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały . 

4. Zamknięcie XIV  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

 

Następnie zwróciła się z zapytaniem , czy są uwagi do proponowanego porządku 

obrad ? 

W związku z brakiem uwag z sali zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia punktu 3. tj. podjęcie uchwały w 

sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II  w Sierzchowie . 

Poinformowała, że w materiałach przesłanych na obrady radni otrzymali I wersję 

projektu uchwały wraz z załącznikiem , przed obradami został wyłożony II projekt 

tej uchwały wraz  z uzasadnieniem – poprosiła o wgląd do materiałów . 

          Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie : 

zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II  w Sierzchowie - stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 

            

         Przestawiła również uzasadnienie do uchwały i jej załącznik tj. prognozowane 

zatrudnienia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sierzchowie po likwidacji szkoły. 

- stanowią  one zał. nr 4 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że organ samorządu terytorialnego 

obowiązany jest w tym przypadku do zasięgnięcia opinii związków zawodowych 

odnośnie założeń i projektów aktów prawnych , o ile obejmują one zakres 

przedmiotowy działalności związku .W związku z tym projekt uchwały o zamiarze 

likwidacji wraz z uzasadnieniem został skierowany do zakładowych organizacji 

związkowych do zaopiniowania . Następnie przedstawiła ich treść : 

- Opinia Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 

Kujaw  i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ „Solidarność” Włocławek – kserokopia stanowi zał. 

nr 5 do protokołu  

- Opinia ZNP Zarząd Oddziału w Wagańcu - kserokopia stanowi zał. nr 6 do protokołu  

 

Po przedstawieniu w/w materiałów otworzyła dyskusję . 

 

Radny M.Dyko – dlaczego nie ma opinii z Kuratorium Oświaty ? 
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Radca Prawny Pani A.Wiśniewska – poprosiła o wgląd do projektu uchwały , gdzie 

jest zapis, iż przesyła się tą uchwałę o zamiarze likwidacji po jej przyjęciu przez 

Wysoką Radę do zaopiniowania przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w Bydgoszczy. 

 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że temat tych obrad jest trudnym 

tematem dla wszystkich racji trzeba dokonywać wyboru , to jest dyskomfort 

psychiczny i fizyczny , niechęć przed brakiem odpowiedzialności , niechęć przed 

reakcją społeczną , ale i trudne sprawy trzeba rozwiązać i podejmować takie decyzje. 

Stwierdził , że podpisał się obiema rękami pod niektórymi fragmentami odczytanych 

opinii związków zawodowych. Nikt nie może powiedzieć , że szkoła nie posiada 

potencjału do dalszego działania w sensie intelektualnym . Nikt nie może zarzucić , 

ani Radzie Gminy, ani Wójtowi Gminy , że ulega likwidacji z przyczyn 

nieformalnych tj. blokowano jej środki finansowe na remonty , inwestycje , że nie 

dopuszczano do rozwoju. Ciekawe przykłady o dobrym wyposażeniu , o dobrym 

stanie technicznym . Ta szkoła jest traktowana jak wszystkie szkoły na terenie gminy, 

chociaż boryka się jak wszystkie szkoły z brakami środków finansowych . Można by 

się zapytać dyrektora każdej placówki szkolnej na terenie Gminy i czy są jakieś 

potrzeby , to lista byłaby długa i tak jest również w tej szkole .  

      Natomiast główny powód nad którym dyskutuje się na obecnym spotkaniu tj. 

zamiar likwidacji tej szkoły, i ten zamiar nie zależy od Rady Gminy, od Wójta 

Gminy, czy też nauczycieli – tylko pośrednio od rodziców. Po prostu w tym 

obwodzie szkolny nie ma dzieci .    

Czytane w uzasadnieniu proporcje czasu przeszłego , bieżącego i przyszłego nie 

napawają nadzieją , że sytuacja demograficzna się zmieni gwałtownie . Sam byłby 

przeciwnikiem dyskusji na ten temat , który stał się głównym czynnikiem tego 

spotkania , jakby te demograficzne wskaźniki wskazywały , że za 2 lata zacznie do 

tej szkoły przybywać dzieci. Robione były analizy roczników urodzin dzieci do 2006 

roku i z tego obwodu szkolnego niestety ubywa dzieci. Do tego dochodzi rotacja , 

gdyż nie można być pewnym, czy ktoś nie wyjedzie i czy też nie przybędzie w tym 

obwodzie. W latach 2007 – 2008 szkoła  podstawowa posiada 40 uczniów                  

(bez kl. „0”), ale z obwodu szkolnego uczęszcza tylko 25 uczniów , w tym: 15 

uczniów uczęszcza z poza obwodu szkolnego. 

Wyraża niepokój dlaczego tak się dzieje , ale to są niestety fakty, że oddział 

przedszkolny wprawdzie liczy 10 uczniów , ale z tego czworo dzieci są to 

pięciolatkowi , którzy nie zasilą kl.I. Trudno utrzymać że jest normalne to, że w 

klasach jest 5-6 uczniów. Ustawodawca przelicza subwencje na 25 osobową klasę. 

Prosi o wybaczenie , ale należy zadać pytanie , czy pozostała część społeczeństwa 

Gminy Waganiec zgadza się na takie komforty tej szkoły. Mowa jest w uzasadnieniu 

związków zawodowych o złej organizacji obwodów szkolnych. W tej sali w 

momencie powstania nowego okresu edukacyjnego , gdyż ustawodawca rozdzielił 

na kl. „0” , szkoły podstawowe i gimnazja odbyła się burzliwa dyskusja Wójta 

ówczesnego Zarządu , propozycja była inna niż ta która została przyjęta . Była mowa 

o jednym gimnazjum i o trzech szkołach podstawowych .  
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Wówczas były odgłosy , że będzie dowóz , że dzieci będą za wcześnie wstawały , że 

będą się śpieszyły , że nie zdążą zjeść śniadania – to jest efekt podjętej społecznej 

decyzji o tym, że ten podział jest taki jaki jest . Oczywiście Rada Gminy się zmieniła , 

i można by powrócić do tematu i dokonać reorganizacji , ale nie zmieni się fakt jak 

ujęty zapis w piśmie związków zawodowych jakby było jedno gimnazjum i szkoły 

podstawowe to liczba dzieci byłaby wystarczająca.  

Ustawodawca nie przewidział takiej formy , to że zmieniana była struktura 

organizacyjna szkół nie wynika z chęci władz , aby mieszać , przemieszczać uczniów 

tylko wynika z przepisów które obowiązują nadal w kontekście ustawy o systemie 

oświaty. Jeśli teraz by próbowano robić takie Zespoły , to podejrzewa , że Kurator by 

się nie zgodził , ale wówczas uznał , że w takich proporcjach jest dobra , był też okres 

przejściowy , że było gimnazjum w każdej ze szkół , ale tego stanu rzeczy nie udało 

się utrzymać . Nikt nie może zarzucić, że ta szkoła jest napiętnowana , że jest tam 

określone miejsce, określone środowisko , bo gdyby tak było , to szkoła by nie miała 

dobudowanych pomieszczeń, nowych okien, nowego ogrzewania i tyle pomocy 

naukowych. 

Podkreślił , że powód jest jeden może nie srtrikte - ekonomiczny , połowiczny – 

trudno utrzymać szkołę , której pojemność określona jest na 220 uczni, a uczy się 40 

uczniów co roku ich ilość się zmniejsza, i tak wg. statystyk: 

- w  latach 2004 – 2005 w szkole uczyło się 70 uczniów, 

- w latach 2007 – 2008 w szkole uczy się 40 uczniów, to nie jest administracyjne 

„sekowanie” , że nie wolno tam uczęszczać do tej szkoły, tylko inaczej to wszystko 

wygląda i obecni zdają sobie z tego sprawę.   

Takie rozmowy , takie dyskusje odbywają się nie tylko w tej gminie , w wielu 

rejonach polski. Gdzie nie dyskutuje się np. we Włocławku o liczebności 40 osobowej 

szkoły, tylko decyduje się na zamiar likwidacji nie ekonomicznej szkoły , gdzie jest 

220 uczniów -  i to są powody o których dzisiaj się rozmawia . 

Nawiązał do przedstawionej prognozy propozycji pracy dla grona pedagogicznego – 

stwierdzając , że te sformułowanie prognozy – propozycji jest pełnym błędem 

wynikającym nie ze złej chęci przedstawienia takiej propozycji obecnym na sali, a nie 

inaczej . Zakładał , że nauczyciele przeniosą się do innych szkół kosztem nadgodzin 

w tych szkołach i taki wyszedł końcowy wynik. Zakładał tez , co może być 

obarczone błędem , to że te miejsca znajdą się i, że te osoby które osiągną wiek 

emerytalny w szkołach skorzystają  z tego przywileju. I oczywiście błąd wynika z 

organizacji roku szkolnego następnego w każdej szkole.  

To jest tylko prezentowane jako uzasadnienie i jest to efekt analizy bieżącego roku 

szkolnego nieścisłości mogą się tam pojawić , natomiast pewną nieścisłością jest to , 

że prezentowane wielkości dotyczą tylko ilości godzin nauczycieli zatrudnionych w 

szkole w Sierzchowie , nie analizował i nie zamierza ile nauczyciele mają w innych 

szkołach obecnie. 

Jest to wszystko przedwczesne – organizacja roku następnego rozpoczyna się w 

maju i wtedy ewentualnie można brać pod uwagę konkretne wielkości z arkuszy 

organizacyjnych poszczególnych szkół. Gdyby okazało się, że nie uda się zatrudnić 

wszystkich nauczycieli mówi o kosztach ekonomicznych nie społecznych jakie 

poniosą nauczyciele .  
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Jeżeli będzie taka potrzeba nauczyciela pozostawić w stan nieczynny , bez 

zatrudnienia , to nauczyciel dyplomowany w pierwszym roku kosztowałby ok. 35 

tys. (odprawy i stan nieczynny),  mianowany ok. 52 tys. zł   i stażysta ok. 11 tys. zł - 

takie byłyby koszty ekonomiczne. 

 

Wydatki szkoły z punktu widzenia ekonomicznego , można stwierdzić, że dyrektor 

szkoły i nauczyciele uczynili wiele , aby obniżyć te koszty utrzymania , są one realnie 

nie wielkie , gdyż mówi się o wielkościach – w zeszłym roku wydano na  

nieczystości stałe 1.104,38 zł , nieczystości płynne 1.368,51 zł, energia elektryczna 

4.070,96 zł , woda 117,30 zł , 24.710,96 zł olej opałowy- pozostałe koszty zostały 

przedstawione wg. tabeli wydatków w 2007 r. – stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

Mniejsze rachunki pozyskane zostały również w związku z redukcją etatów 

nauczycieli , poprosił o nie odbieranie tego jako zarzutu, że nauczyciele zarabiają , 

gdyż są to wartości czysto ekonomiczne wg. zestawienia w 2007 r. płace nauczycieli 

wyniosły ok. 460.410 zł , natomiast ok. 380 tys. zł kosztują gminę nadgodziny w 

pozostałych szkołach . Porównując te zestawienia można stwierdzić , że będą to 

oszczędności gminy. 

Podkreślił , że nie da się wszystkiego dokładnie wyliczyć , będzie to miało miejsce 

wówczas , gdy będą przygotowane arkusze organizacyjne . W uzasadnieniu zostały 

ujęte koszty w przeliczeniu na 1 ucznia , w porównaniu do wielkości planowanych 

na dzień dzisiejszy jest już w stanie podać ile wynosi przelicznik na 1 ucznia bez 

kl.”0” – 13.116,86 zł , jeżeli uwzględni się kl.”0” będzie to 11.763 zł na 1 ucznia w tej 

szkole. W porównaniu do szkoły w Zbrachlinie koszt na utrzymanie 1 ucznia wynosi 

5.187 zł (bez kl.”0”) , czyli jest to duża różnica i podobnie kształtują się pozostałe 

szkoły . 

Te proporcje , które wg. planu są przygotowane w uzasadnieniu oddają rząd 

wielkości. 

           I to jest powodem w związku z którym wystąpił o podjęcie takiej uchwały . 

Wystąpił z tym wnioskiem nie tylko na wniosek Rady Gminy, te głosy które są od 

zwykłych mieszkańców Gminy Waganiec i często na formalnych spotkaniach padają 

głosy „ile ta szkoła nas kosztuje ?”. 

 

Radna M.Kulińska – stwierdziła, że na sali jest obecnych 11 radnych, zwróciła się z 

zapytaniem do Przewodniczącej Rady - czy pozostali 4 radni zgłaszali swoje 

usprawiedliwienie w związku z nieobecnością?   

 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że nie miała takich zgłoszeń. 

  

Radny J.Nowak – zwrocił się z zapytaniem, ilu uczniów uczęszcza do Zespołu Szkół 

w Zbrachlinie i ilu nauczycieli tam uczy? Chciałby uzyskać porównanie do Szkoły w 

Sierzchowie , gdzie na 40 uczniów jest 12 etatów. 

 

Wójt – poinformował,  że w Zespole Szkół w Zbrachlinie  jest 349 bez kl.”0” , nie ma 

dokładnych danych dotyczących kadry nauczycieli , ale wg. wstępnych wyliczeń jest 

ok. 41 etatów (biorąc pod uwagę etat przeliczeniowy). 
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Radny M.Dyko – stwierdził, że podjęty jest bardzo ważny temat – przez te lata Rada 

Gminy przeznaczała środki finansowe na remonty i inwestycje w tej szkole i jest to 

bardzo ładny obiekt w idealnym stanie . Gdyby było wiadomo , że tak będzie , to nie 

wiadomo jak by się rada zachowała odnośnie tego finansowania. 

Jeżeli dojdzie do likwidacji tej szkoły , to jak sobie Wójt wyobraża organizacje 

dowozu dzieci do szkół  , słyszy się o zakupie autobusu , czy są na to pieniądze ? 

Jakie są zamiary wobec budynku szkoły, jeżeli dojdzie do jej zamknięcia . Należy ten 

budynek zagospodarować , gdyż rada przeznaczyła tam duże kwoty i nie opalany 

budynek ulegnie zniszczeniu.  

Jako Przewodniczący Komisji Oświaty otrzymał pismo od Rady Pedagogicznej i 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie (stanowi ona zał. nr 8 do 

protokołu) , w związku z tym odbyło się posiedzenie Komisji . I oczywiście Komisja 

różnie się odnosiła do tej sprawy . Obradowała w niepełnym składzie , obecnych 

było 3 członków komisji i głosy były podzielone i przy 2 głosach „za” zamiarem 

likwidacji szkoły i 1 głosem „przeciw” . Komisja również poruszyła temat i obawy - 

co dalej z budynkiem szkoły i jak będzie się odbywało dowożenie dzieci. 

Konieczne będzie przeznaczyć dość dużą kwotę na zakup autobusu, oczywiście nie 

takiego jaki jest obecny . Stwierdził, że był przeciwny przy podejmowanej decyzji 

zakupu takiego autobusu , a teraz ciągle się psuje i wynajmowany jest inny przewóz. 

Jeżeli będzie zlikwidowana szkoła , to w budżecie będzie trzeba przyjąć środki 

finansowe na zakup autokaru na rok szkolny 2008/2009. 

 

Wójt – stwierdził, że nie odpowie co się stanie z tym budynkiem , nie czynił żadnych 

przymiarek w celu zagospodarowania , gdyż nie została podjęta decyzja o likwidacji 

szkoły. Jednak gdy będą podejmowane decyzje w tym temacie , to Rada Gminy 

będzie miała w tym udział. 

Jeżeli decyzja będzie pozytywna , to jest jeszcze ok.8 m-cy do momentu wygaśnięcia 

szkoły i będzie to okres do podjęcia decyzji. 

Jest zwolennikiem , aby budynek ten nadal podtrzymywał funkcje kulturalno – 

oświatową , ale ekonomia jest taka i może się zdarzyć , że będzie tam coś innego w 

tej chwili rozwiązują się prywatne szkoły, powstają instytucje kształcące na odległość 

w formie elektronicznej , być może uda się zainteresować tym budynkiem. 

Stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest przedwcześnie deklarować , co z tym 

budynkiem Wójt zamierza zrobić. Przypomniał , że Wysoka Rada decyduje                       

o przeznaczeniu tego budynku , Wójt może jedynie proponować. 

W sprawie dowozu- stwierdził, że jest 100% pewien , że przy jednym autobusie nie 

da się logicznie rozwiązać sprawy dowożenia dzieci z obwodu szkolnego w 

Sierzchowie . W grę wchodzi drugi autobus. 

Obserwując ościenne Gminy , jest coraz bardziej przekonany , że ten drugi autobus 

byłby nie autobusem Gminy, tylko wynajętym . Tak na gorąco jeśli by to 

przeanalizować to: koszt przejazdu 1 km autobusu gminnym autobusem wynosi : 

3,49 zł. W ościennych gminach przewoźnicy wożą od 2,50 – 2,80 zł za 1 km. Przy 

czym odpada tutaj logistyka zatrudnienia , remonty. 
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Już od szeregu lat starań gmina nie otrzymała nowego autokaru z przydziału 

Ministerstwa , które twierdziło , że każda gmina otrzyma . Przez 2 lata Ministerstwo 

Edukacji nie przeprowadziło ani jednego przetargu na zakup autokarów . W 2007 r. 

udał się jeden przetarg , natomiast dwa przetargi się nie udały . 

W 2008 r. obecny Minister Oświaty zapowiada , że będzie kontynuował te przetargi, 

jednak są sygnały , że będą to ostatnie lata , gdzie Ministerstwo będzie sterowało 

zakupem pojazdów dowożących dzieci do szkół .  

Tak jak w poprzednich latach , tak i w tym roku złożony został kolejny wniosek o 

przydział dla gminy takiego gimbusa. 

Stwierdził , że jeżeli byłby to pojazd zakupiony nowy - to tak, jednak nie popierałby 

obkładania się następnymi pojazdami już użytkowanymi. 

Autobus , to nie jest tylko dowożenie i garażowanie – to jest kierowca, który musi iść 

na urlop , albo zachoruje i potrzebne jest wówczas zastępstwo, często musi pracować 

po godzinach,  natomiast wynajęty pojazd tych problemów nie ma .Firma 

wynajmująca dostarcza drugi jak się popsuje , łatwi formalności z pracownikiem , 

który zobowiązany jest dowieść na określoną godzinę i za to będzie miał zapłacone . 

Nie wspomina o opiekunie , gdyż bez kosztowo korzystając z Powiatowego Urzędu 

Pracy lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy za ich pośrednictwem byli zatrudniani 

opiekunowie, w tej chwili opiekun odpracowuje w formie zstępczej służby 

wojskowej – koszty poniesione przez gminę , to tylko przeszkolenie opiekuna. 

I tak wygląda odpowiedź Wójta na zapytanie radnego M.Dyko. 

 

Przewodnicząca Rady - udzieliła głosu obecnym na sali rodzicom , nauczycielom 

Szkoły Podstawowej w Sierzchowie.  

 

Rodzic Skubik Alina – zwróciła się z zapytaniem, jeżeli zostanie zamknięta szkoła w 

Sierzchowie , to ile będzie środków finansowych zaoszczędzonych ? 

Zauważyła , że na rok 2008 jest przyjęta na jedno dziecko w szkole kwota 10.153 zł                  

i np. wziąć pod uwagę szkołę w Niszczewach , gdzie jest kwota 6.348 zł . Biorąc pod 

uwagę i przypuszczając, że dzieci z Sierzchowa pójdą do tej szkoły , to można 

przyjąć , że ok. 6 tys. zł będzie wydanych i od 10.tys. zł odjąć tą kwotę , to pozostanie 

4 tys. zł zaoszczędzone , od tej kwoty należałoby jeszcze odjąć inne : jak dowóz , 

ochrona szkoły, wynagrodzenie nauczycieli i inne koszty. 

Zwraca się z zapytaniem ile gmina pozyska oszczędności i czy się opłaca zamykać tą 

szkołę. To jest wszystko tak na gorąco podejmowane i może jeszcze rok poczekać z tą 

decyzją. 

 

Wójt – poinformował, że przedmówczyni zwraca się o przesunięcie terminu  

zamiaru zamknięcia szkoły , ale nie mogą rodzice i nauczyciele zarzucić , że nie 

informował o tej sprawie . Od 3 lat informował  społeczność na różnych spotkaniach, 

że będzie problem ze szkołą z uwagi na zmniejszającą się ilość dzieci w tym 

obwodzie i ta dyskusja była odwlekana do dnia dzisiejszego. 

Podsumował wówczas rozwiązanie o powołaniu Szkoły Społecznej i ewentualnej 

agitacji , aby dzieci było więcej. 
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Jest to głęboko przemyślany krok , często poruszany na Komisjach Stałych Rady , 

Sesji , niestety wyniki są takie jakie są i to nie wynika z niechęci do tej szkoły. 

Padło zapytanie jak to się przedstawia fizycznie w złotówkach, jakie będą to 

oszczędności? Już mówił w poprzedniej wypowiedzi jak to finansowo wygląda. 

Jeśli płace nauczycieli wynoszą tyle, to porównując koszty nadgodzin , które 

funkcjonują w pozostałych szkołach , to nadwyżka zostanie prawie 400 tys. zł. 

Gdyby zmniejszyć koszty eksploatacyjne, to rzeczywiście byłoby t o niewiele, gdyż 

szkoła dużo nie kosztuje w utrzymaniu – byłby to wydatek rzędu ok. kilkunastu 

tysięcy. Są to powielające się koszty , gdyż nie wydaje się więcej niż nie ma. 

Jeśli by były żądania , aby podać precyzyjnie ile , to będzie w złotówkach , to nikt nie 

jest tego w stanie obecnie przeliczyć , to się rozkłada na lata . 

Koszty też pośrednio można wyliczyć – jeśli będzie dowożone 40 uczniów (co 

zakłada bo tyle chyba nie będzie) , jeśli by dzienna trasa wynosiła ok. 40 km razy 3 zł 

ponoszone przez 10 m-cy i przez 23 dni , to wyjdą te przypuszczalne poniesione 

koszty. 

 

Rodzic Skubik Anita – poinformowała, że często jest poruszony główny problem, że 

chodzi tu o pieniądze, to nie rozumie tego , że jeśli idzie o pieniądze to nie może 

uzyskać odpowiedzi - jakie będą te oszczędności  po zamknięciu szkoły w 

Sierzchowie? 

To nie jest sprawa która została podjęta w dniu dzisiejszym , tylko jest poruszana 

przez okres 2 lat – to nie jest policzone jakie to będą pieniądze? 

Trzeba brać pod uwagę autokar, kierowcę czy wynajęty pojazd , ogrzanie szkoły, 

etaty dla nauczycieli . 

 

Wójt – powtórzył , że zmienią się etaty dla nauczycieli , nauczyciele znajdą 

zatrudnienie i wejdą w nadgodziny, które w tej chwili realizacją inni nauczyciele , to 

koszty te z tego tytułu się zmniejszą prawie o 80% wartości, o której mówił . 

 

Rodzic Szudzik Dorota – zwróciła się z zapytaniem , czy nauczyciele z innych szkół 

tak pozwolą sobie po prostu odebrać te nadgodziny?, czy jest to odgórnie 

narzucone? 

 

Wójt – stwierdził, że dyrektor szkoły ma zapewnić prawidłową realizację zajęć 

szkolnych w oparciu  o ustawowe obowiązku . Obowiązkiem ustawowym 

nauczyciela ( z małymi wyjątkami)  jest pracować 18 godz. i jest to zapewnione. 

Stwierdził, że wszystkich nadgodzin nie da się zlikwidować , gdyż w kl.I – III , gdzie 

godzin praktycznie jest 22, a fizycznie realizuje się 25 bo tak jest ułożona siatka 

godzin. To wówczas trudno na 3 godz. zatrudnić nauczyciela , a tego prosić o 

opuszczenie klasy. 

Niestety wszystkich nadgodzin się nie zlikwiduje , to tak statystycznie jakby policzyć 

nadgodziny i podzielić na liczbę etatów w szkole w Sierzchowie , to wszyscy 

powinni być zatrudnieni. 
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Statystyka ma to do siebie , że uogólnia , natomiast jak zaczęto przymierzać 

poszczególne nazwiska i etaty , to okazało się , że tak dobrze nie jest . I stąd te 

uzasadnienie z rozpisaniem na osoby – i też to są przypuszczenia. 

 

Rodzic Skubik Anita – stwierdziła, że szkoła w Niszczewach jest dużo starsza od 

Sierzchowskiej  i różni się wyglądem z zewnątrz i przypuszcza, że w środku również 

odbiega z udogodnieniem dla dzieci.  

Przypuszczając, że szkoła w Sierzchowie zostanie zamknięta i za 2 lata będzie się 

planować zamknięcie szkoły w Niszczewach, gdyż budynek szkoły jest stary i nie 

będzie się nadawał do użytku. To nie lepiej zamknąć szkołę w Niszczewach teraz                

i przenieść dzieci do Sierzchowa. Również dobrze można przewieźć dzieci                      

z Niszczew, jak i wozić z Sierzchowa do innych szkół. 

 

Wójt – poinformował, że na dzień dzisiejszy szkoła w Niszczewach jest o pojemności 

ok. 90 uczniów, a uczy się obecnie 71 uczniów i analiza urodzin w tym obwodzie 

pokazuje, że będzie się to w tych wielkościach kształtowało wg. statystyki wyliczeń. 

Trudno by uzasadnić decyzję , aby 71 uczniów przewieźć z Niszczew do szkoły w 

Sierzchowie , w porównaniu do 40 uczniów. 

Jeżeli będą brane pod uwagę bazy – to się zgadza , szkoła w Sierzchowie jest w 

lepszym stanie technicznym . Jednak jak wspomniał wcześniej problem jest inny , 

chodzi o małą ilość dzieci. 

Ta szkoła w Niszczewach ma swój charakter, szkoła w Sierzchowie również ma swój 

charakter , to nie jest porównywalne , bo każda ma swój urok. I z przykrością mówi 

się o jej likwidacji , bo szkoła w Sierzchowie ma swój klimat, jednak powód jest jeden 

logistyka istnienia , wielkości i tu można dyskutować i przyjmować różne warianty, 

czy nie przewozić dzieci z Brudnowa, Niszczew, czy Zbrachlina  do Sierzchowa. 

Można dyskutować tylko należy brać pod uwagę , że przepisy obecne kształtują 

obwody szkolne , ale to rodzic decyduje , gdzie to dziecko będzie chodziło. Różnica 

jest tylko w prawie , że jak dziecko z Wagańca zamiast pójść do   Sierzchowa wg. 

decyzji rodzica pójdzie do Włocławka , to nie ma obowiązku go dowozić , natomiast 

rodzic ten nie ma obowiązku pytać się o zgodę ani Wójta , czy dyrektora – tylko 

zabiera dokumenty dziecka. 

Jak ma wyglądać formalnie ? wg. wskazań z sali  „dzieci z Niszczew do Sierzchowa”, 

„z Brudnowa do Sierzchowa” – nie da się tak zrobić . 

 

Rodzic Skubik Anita – stwierdził, że nie chodziło jej o to , tylko chodzi o fakt , że za 

okres 2 – 3 lat będą takie same rozmowy na temat zamknięcia tej szkoły, gdyż 

budynek jest w złym stanie. 

 

Wójt -  pod względem technicznym nie , jednak trudno podejmować obecnie 

decyzje, co się będzie za 2- 3 lata działo z budynkiem . Nie jest w stanie powiedzieć 

również jak będzie wyglądał stan liczbowy dzieci , gdyż obecnie jest 70 uczniów , a 

za 2 lata rodzice mogą przenieść dzieci do innych szkół. 
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Radny M.Dyko – spotkał się rodzicami i zadano mu pytanie , jak zostanie przesłane 

dziecko do Raciążka – jak będzie wyglądało wówczas dowożenie tych dzieci? 

Oczywiście po likwidacji szkoły. 

 

Wójt – tak jak wcześniej wspomniał , jest to w gestii rodzica , gdyż gmina nie ma 

obowiązku finansować dowozu , ani organizować go, gdyż nie jest to obwód szkoły. 

Po likwidacji  obwodem szkoły będzie – Zespół Szkół w Brudnowie i Zbrachlinie.             

Są to relacje między dyrektorem szkoły i rodzicem . Na każde dziecko jest subwencja 

oświatowa i wówczas tam gdzie chodzi dziecko , tam jest ta subwencja. 

 

Nauczyciel Anna Brożek – Pyszyńska – wyczuwalne są zapowiedzi ujęte w opinii 

związków zawodowych NSZZ „Solidarność” tj. „ zapowiedź obecnego kierownictwa 

resortu edukacji wprowadzenie obowiązku szkolnego od 6 lat i upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego 3,4, i 5 latków od 2009 r.”  

I wtedy trudno jej wyobrazić takie małe dzieci , które będą musiały dojeżdżać – 

pieniądze są ważne , ale trzeba brać pod uwagę dobro tych dzieci. 

Może ten rok pozwoliłby na dowiedzenie się jakie będą to zmiany w szkolnictwie , ta 

klasa , która liczy 11 uczniów mogłaby skończyć szkołę podstawową i również 

rozwiązałby się problem nauczycieli odchodzących na emeryturę , czy etaty będą dla 

nauczycieli z Sierzchowa. Byłby to rok spokoju , bezkonfliktowy i wiele spraw by się 

wyjaśniło. 

 

Wójt – stwierdził, że wszystko o czym przedmówczyni mówiła są to rzeczy o bliżej 

nieokreślonej przyszłości  i też czyta dużo informacji , wypowiedzi i prognoz 

związanych z oświatą , ale są to tylko pomysły. 

Zgodnie z prognozami dzieci urodzone w 2007 r. , jeśli w obwodzie szkolnym                   

w Sierzchowie byłoby 4  dzieci plus 1 dziecko które doszło , 3 dzieci z Wagańca z 

ul.Widok i 3 dzieci z ul.Wspólnej – to przy dobrej woli rodziców z Wagańca , że 

poślą te dzieci (gdyż  obecnie dzieci z tego terenu chodzą do Zbrachlina) do 

przedszkola – szkoły  w Sierzchowie , można przypuszczać, że za 7 lat łącznie będzie 

11 uczniów w kl.I., bez Wagańca pozostałoby tylko 4 uczniów. 

Gdyby prognozy zapowiadały , że ten trudny okres przetrwa i będzie wzrost , to by 

próbował przekonywać radnych , aby poczekać i sytuacja się poprawi , ale niestety  

żadne prognozy o tym nie świadczą , że będzie więcej dzieci. 

 

Przewodnicząca Rady – przekazał informacje , że radny J.Dybowski musi opuścić 

obrad o godz. 1645 , jest usprawiedliwiony , dlatego też zaproponowała , aby ogłosić 

przerwę 10 min. , lub tez przejść do głosowania. 

 

Rodzic Skubik Anita – poinformowała , że uchwała jeżeli Rada ją podejmie musi 

być przesłana do Kuratorium Oświaty i jak Kuratorium wyda decyzje, to będzie 

decydowało  o podjęciu ostatecznej o likwidacji szkoły, czy Rada zdąży podjąć taką 

decyzję ? 
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Wójt -  poinformował, że są obawy , iż może nie zdążyć w związku z obowiązującą 

procedurą . Organ prowadzący szkołę publiczną , w tym przypadku Rada Gminy 

podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły i przekazuje ją Kuratorowi Oświaty 

co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego.  

Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji organ prowadzący zawiadamia 

w sposób skuteczny rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.  

W ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku przez organ prowadzący, Kurator 

Oświaty powinien wyrazić opinię przedstawioną w formie postanowienia w sprawie 

likwidacji szkoły. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu za pośrednictwem Kuratora Oświaty w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia postanowienia. Szkołę można zlikwidować po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. 

Natomiast opinie związków zawodowych są potrzebne , ale nie wiążące dla Rady 

Gminy. 

 

Rodzic Jargiło Piotr – poruszył temat dowozu autobusem , gdyż jak  wspomniał Pan 

Wójt dowóz będzie trwał pół godziny – jak to będzie w rzeczywistości wyglądać? Na 

dzień dzisiejszy dowóz dzieci z Sierzchowa do Brudnowa trwa ok. godziny. Czy 

Wójt zagwarantuje , że dowóz będzie drugim autokarem i trwał będzie w takim 

czasie? 

 

Wójt – poinformował, że tym jednym autobusem nie będzie można zrobić kolejnej 

trasy – więc dowóz będzie się inaczej odbywał , obecnie ten autokar musi zrobić 

trasę pomiędzy czterema szkołami . Dlatego też jest potrzeby ten drugi autobus                  

i wówczas będzie wiadomo jak to się będzie odbywać  i w jakim czasie. Będzie dążył 

do takiego schematu , aby ten dowóz tak wyglądał  i na tym polega jego gwarancja . 

 

Rodzic Skubik Anita – stwierdziła, że jest to jedyna placówka oświatowa znajdująca 

się na terenie wsi. Była ona wybudowana w czynie społecznym przez ich dziadków. 

I zamykanie takiego obiektu i ewentualne sprzedanie go jest dla mieszkańców 

krzywdzące. Ci rodzice , którzy są na sesji , jest to delegacja pozostałych rodziców , 

którzy pracują i nie mogli przybyć , czy pozostali rodzice również się dowiedzą                    

o takim zamiarze likwidacji ich szkoły. 

 

Wójt – stwierdził, że wcześniej już wspominał , iż skuteczne powiadomienie będzie 

do wszystkich rodziców jeżeli rada w dniu dzisiejszym podejmie taką uchwałę. 

Powiadomiona zostanie również Pani Dyrektor, Rada Rodziców i Rada 

Pedagogiczna . Stosowne zawiadomienia będą rozwieszone na tablicach ogłoszeń                    

i na stronie  ugwaganiec.pl  - portal Urzędu Gminy . 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zamknięcie dyskusji w związku z wnioskiem 

radnego J.Dybowskiego. 
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Radny K.Rydlewski – stwierdził, że jest to temat ważny i duży problem , zwłaszcza 

dla obecnych gości , dlatego wnosi o dalszą dyskusję, pomijając wniosek radnego , 

który nie ma czasu , aby pozostać na obradach. 

 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że dyskusja nie została zamknięta . 

 

Nauczyciel Wesołowska Renata – zwróciła się do Rady , aby pozwoliła jeszcze 1 rok 

funkcjonować tej szkole. Właśnie ten rok , żeby to był rok na właśnie takie 

przemyślenia , czy rzeczywiście zrobić z tym budynkiem , który jest tak pięknie 

urządzony , wyposażony i utrzymany . Aby rzeczywiście rozpytać się wokół , czy 

jest jakaś potrzeba zapotrzebowanie ze strony oświaty , kultury na taki budynek. 

Aby właśnie najpierw w przyszłości zagospodarować go, a nie od razu pozostawić 

na takie niby niszczenie  - gdyż taka podoba sytuacja była w szkole w Wólnem , też 

tam miało coś być i niestety do tej pory wali się to , remontuje i nadal ten budynek 

stoi wolny. 

 

Wójt – zwrócił się z zapytaniem , czy była tam ostatnio Pani Wesołowska , jeżeli nie 

to prosi nie wyrażać takich opinii, że się wali i niszczeje – bo jest to nie prawda. 

 

Nauczyciel Wesołowska Renata – stwierdziła, że nie mimo wszystko stoi pusty . 

Chciałaby prosić , aby Radni to wzięli pod uwagę , przez ten czas 5 miesięcy , to nie 

ma gwarancji , że w tym okresie znajdzie się ktoś zainteresowany budynkiem, a 

przez okres zimowy trzeba będzie go ogrzewać. 

Podobnie jest z kadrą nauczycielską , jest jedną z nich i jest pełna obaw na temat tej 

przedstawionej propozycji zatrudnienia , gdyż są one wirtualne i praktycznie 

nauczyciele nie mają pewności i szans na te proponowane godziny. Osoby, które są 

planowane na przejście na emeryturę też by się to później wyjaśniło , bo nie 

wiadomo , czy deklarują się przejść na emeryturę ?. 

Nauczyciele są zaniepokojeni tą sprawą, a ten rok mógłby wiele wyjaśnić ponieważ 

do 2008 r. jest ten moment , gdy nauczyciele odchodzą na emeryturę i właśnie 

poprzez to jakby się poczekało to nie byłoby tylu dodatkowych bezrobotnych w 

gminie.   

Oczywiście najważniejszy problem w tym temacie to są dzieci . Do tej pory są 

dowożone dzieci , ale sa to dzieci , które skończyły kl.VI i wówczas wejdą do 

autobusu z dziećmi z kl.”O” i kl.I – II . Taki opiekun przeszkolony , który odbywa 

służbę wojskową , może takie dzieci przedszkolne pięcio-sześcioletnie, czy 

siedmioletnie dopilnować ?  Czy takie dzieci mogą być powierzone takiej osobie? 

Następną sprawą przedstawioną przez Pana Wójta , że będą zaoszczędzone koszty             

i tak np. pensje nauczycieli wejdą w dowóz. 

Nie wie do którego roku , ale będzie nadal kontynuowana dzierżawa pieca 

ogrzewania olejowego. 

 

Wójt – poinformował , że w tym co prezentował , to nie zostały te koszty wliczone, 

w koszty utrzymania  szkoły. 
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Nauczyciel Wesołowska Renata – stwierdził, ze skoro i tak się płaci , to uważa , że 

można by było ten rok przedłużyć i by się naprawdę wiele wyjaśniło . 

Dlatego przytacza różne rzeczy, aby przekonać Radę , że przez ten rok naprawdę 

wiele może się wyjaśnić – apelując o jeszcze jedną szansę. 

Jest tylko jedna klasa, która liczy pięcioro dzieci, zajęcia nie sa łączone , poza lekcją 

w-f, muzyki, plastyki techniki. Natomiast pozostałe zajęcia są prowadzone 

oddzielnie , i nie wszystkie godziny są finansowane dla nauczycieli , gdyż 

prowadzone są bezpłatnie , aby nie obciążać budżetu szkoły. 

Klasa V obecna liczy 11 uczniów, apeluje , aby dać szansę tej najliczniejszej grupie 

ukończenia tej szkoły podstawowej. Szkoła w Sierzchowie ma piękne wyniki pod 

względem nauczania , najwyższe w całej gminie. Jest mało uczniów , ale dzięki temu 

jakie są efekty kształcenia, nauka i indywidualna przynosi korzyści. 

Jeszcze raz prosi o darowanie tego jednego roku dla społeczności Sierzchowa  i dla 

Rady , aby z czystym sumieniem można by było powiedzieć , że wszystko w tym 

kierunku zostało zrobione. Na dzień dzisiejszy niestety nie można tego powiedzieć , 

że wszystko zostało zrobione dobrze, zaplanowane i wszystkie możliwości 

wykorzystane. 

   

Radny M.Dyko – stwierdził, że z pełnym niepokojem wysłuchuje tego wszystkiego , 

jednak stwierdził, że z wielkim szacunkiem do Pani Dyrektor , ale nie usłyszał nic co 

ma dyrekcja tej szkoły do powiedzenia na ten temat. Ma odczucie , że Pani Dyrektor 

unika jakby tej dyskusji i na spotkaniu w szkole również nie zabrała głosu. Poprosił 

dyrektora szkoły Panią Marię Bińkowską o zabranie głosu. 

 

W trakcie wypowiedzi radnego M.Dyko obrady opuścili radni: Jerzy Dybowski, 

Jerzy Nowak, Zbigniew Kotrych i Piotr Wiatrowski . 

 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem , czy ogłosić 15 min przerwę? 

  

Radny M. Dyko – stwierdził, iż nie ma zainteresowania ze strony radnych , to wnosi 

o tą przerwę. 

  

Przewodnicząca Rady na wniosek radnego M.Dyko – zarządziła 15 min. przerwę – 

godz. 1650  i poprosiła Pania Dyrektor o zabranie głosu już po przerwie. 

 

Przewodnicząca Rady – po przerwie godz. 1705  wznowiła obrady . 

 

Na salę nie powrócił radny Jerzy Dybowski . 

 

Dyrektor Szkoły Pani Maria Bińkowska – poinformowała, że w szkole                             

w Sierzchowie  pracuje już 20 lat i jako dyrektor szkoły również 20 lat . W tym 

okresie wiele się zmieniło , jeżeli sobie obecni na sali przypominają , to w 2006 roku 

była na spotkaniu Rady Gminy w tej sali w podobnym składzie , tylko bez rodziców 

i przedstawicieli Rady Pedagogicznej i już była rozważana sprawa likwidacji szkoły 

w Sierzchowie. 
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Wiele wtedy mówiła, jak wiele w szkole się zmieniło , i zrobiło . Nie chce się 

powtarzać , gdyż w dniu dzisiejszym na tej sali wiele rzeczy zostało przytoczonych , 

powiedzianych. Jaką ma szkoła kadrę dydaktyczną , jaką wykwalifikowaną.                     

W szkole są piękne pracownie, jak np.  internetowe centrum informacji. Ilość dzieci  

jest mała , tabelki , które radni mają przed sobą o tym świadczą ile tych dzieci jest. 

Ale wydaje się jej, że niektórzy myślą inaczej pod względem ekonomicznym, że na 

dziecko przypada w tej szkole tyle, a w tej szkole tyle ! 

Tu Rada Pedagogiczna i rodzice wtedy , że w takich klasach, w takim gronie pracuje 

się bardzo dobrze i wyniki dydaktyczne , które osiąga szkoła są bardzo wysokie. I 

nikt tego nie neguje , są one najwyższe w gminie, powyżej średniej krajowej. To o 

czymś świadczy , o pracy tych nauczycieli. 

Gdy spotkała się z Radą w ubr. Obiecała , że będzie się starała z Radą Pedagogiczną 

poczynić oszczędności . Zostały one poczynione , nawet duże niektóre przedmioty 

jak tu wspomniano są, tu rzeczywiście łączone, ale mówi się o klasach łączonych, ale 

nie są to klasy łączone , tylko są łączone niektóre przedmioty , a niektóre są w 

arkuszu organizacyjnym ujęte, że np. kl. IV i V – to są one prowadzone społecznie 

przez nauczycieli . Sama też pewne godziny prowadzi społecznie, aby klasy miały 

rozłącznie ,  może ktoś powie „a społecznie pracują ?” , jednak robione jest to dla 

dzieci, aby ta szkoła istniała , aby te dzieci miały szkołę po prostu blisko swojego 

miejsca zamieszkania. 

Biblioteka pięknie wyposażona – bogaty księgozbiór podręczny z którego dzieci 

mogą korzystać – to wszystko sprzyja temu, że dzieci traktują tą swoją małą szkołę 

jako drugi dom. 

Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 820 , ale już o godz. 7 30 , czy  7 20 są dzieci 

już w szkole i niechętnie wychodzą. 

Jest bardzo duża ilość zajęć pozalekcyjnych , niektóre zajęcia są płatne , część zajęć 

pozalekcyjnych jest prowadzona przez nauczyciela społecznie. 

Jest to wszystko przekazywane, mówione dla poszerzenia informacji obecnych na 

sali. Jest zapewniona opieka logopedyczna, każda klasa – uczeń jest otoczony tą 

opieką logopedyczną . Jest prowadzone społecznie koło informatyczne, które jest 

dodatkowo pod potrzeby dzieci we wszystkich klasach - prowadzone społecznie . 

Jest koło muzyczne, koło młodych przyrodników, koło polonistyczne , jest 

prowadzony samorząd i jest też bogata oferta przygotowana przez szkołę, są 

prowadzone różnego rodzaju konkursy i uczestnictwo w nich , to jest to co promuje 

szkołę w środowisku. Szkoła jest mała , ale jest takim ośrodkiem nie tylko to, że 

dzieci przychodzą i jest to wszystko na sztukę – i słyszy się odgłosy , że nauczyciele 

mają tylko 18 godzin, ale dzieci mają możliwość spędzania tutaj czasu wolnego, tych 

zajęć pozalekcyjnych i jakoś ten czas jest zorganizowany . Całe grono pedagogiczne 

stara się to zapewnić tym dzieciom. Od wielu lat promowana jest szkoła poprzez 

branie udziału w konkursie makulatury od kilku lat szkoła ma pierwsze miejsce . Jest 

konkurs – powiatowy piosenki religijnej związany z nadanym imieniem Patrona 

szkoły Jana Pawła II . 

I tak jak było ujęte w opinii związków zawodowych nie po to nadawane było imię 

Wielkiego Patrona , a teraz tą szkołę likwidować .  
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Stwierdziła, że rozumie , jest mowa, że względy ekonomiczne, ale szkoła powinna 

być jak najbliżej dziecka jego domu zamieszkania , głównie chodzi o te małe dzieci 

kl.”0” i kl. I – III. 

Jest teraz dowóz dzieci po kl.VI, jest to zupełnie inna sytuacja. Wiadomo , że jest 

mała ilość urodzeń jest taka sytuacja w całym kraju. Jednak tam , gdzie są małe klasy 

można zrobić jedną klasę , a tam gdzie jest więcej dzieci , to można pozostawić jedną 

klasę 8 – 15 osobową . Zła robota to jest to, że od kilku lat jest mowa o zamknięciu 

szkoły i rodzice często te dzieci posyłają do innych szkół, jeżeli są takie odgłosy – 

głównie chodzi o Waganiec . 

Szkoła jest piękna , kadra wykwalifikowana , jest pięciu nauczycieli 

dyplomowanych, przez to też są koszty wynagrodzenia wysokie, bo gdyby to byli 

nauczyciele stażyści i bez stopnia awansu zawodowego , to wtedy automatycznie 

zamiast 400 tys. zł na płace byłoby ok. 200 – 150 tys. zł. I wtedy byłaby mowa , że jest 

tania szkoła! , a tak to wygląda. Z jednej strony chce się, aby nauczyciel się 

doskonalił, a z drugiej strony , by mu mało płacić. A w tej chwili jest to jakby zarzut 

dla nauczycieli . Tak to Pan Wójt przedstawił i tak wygląda, te inne koszty 

utrzymania szkoły nie takie wysokie np. 20 tys. zł wydaje się na ogrzewanie , 19.200 

zł jest to ta opłata stała , a na same wydatki na utrzymanie szkoły (środki czystości, 

kreda i inne) jest 1.400 zł . To wygląda tak jak wygląda, ale nikt nie narzeka, tylko za 

to co jest przydzielone starają się wszyscy gospodarować i szkoła źle nie wygląda            

i jakoś sobie z tym radzi. 

Co pozostało dyrektorowi szkoły na krawędzi takiej decyzji , podobnie jak koleżanka 

R.Wesołowska powiedziała – apeluje , aby radni przemyśleli swoją decyzję                        

i zagłosowali tak jak mówi sumienie. 

 

Radna M.Kulińska – zwróciła się z zapytaniem , ilu jest obecnych rodziców na sali,            

a ilu nauczycieli? Uzasadniła swoje zapytanie, tym iż radni nie znają wszystkich , czy 

w większości obecni są nauczyciele? 

  

Rodzice jako delegacja pozostałych , którzy w związku z pracą nie mogli być obecni 

– przedstawili się – obecnych jest 5 rodziców ( w tym nauczyciel – rodzic dziecka 

uczęszczającego do szkoły) . Pozostali obecni to nauczyciele – 6 osób – lista obecności 

w załączniku do protokołu. 

 

Nauczyciel Brożek Pyszyńska – poinformowała, że rodzice mieli bardzo mało czasu, 

gdyż nauczyciele też dowiedzieli się w dniu wczorajszym o zwołanej sesji. 

W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor potwierdziła i nikt nie miał czasu się 

przygotować, można powiedzieć , że z „biegu” wszyscy się dowiedzieli. 

 

Nauczyciel R.Wesołowska – zwróciła uwagę, że jeżeli jest mało rodziców, to może 

im nie zależy?  Cyt. : „Tak to nie wygląda i być może jesteście Państwo 

przyzwyczajeni na to jak był problem poruszony , jeżeli chodzi o szkołę w 

Niszczewach, czy w Zbrachlinie , to było walenie pięściami w stół, krzyczenie, 

zastraszanie! – po prostu może jesteśmy bardziej kulturalni, spokojni.  
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I to nie znaczy, że można ich skreślić z listy i to nie znaczy , że im nie zależy – wręcz 

przeciwnie zależy bardzo, tylko po prostu zostali wybrani przedstawiciele.  

I chcemy przemawiać bardziej takimi rzeczowymi argumentami , a nie takimi 

agresywnymi.” 

 

Przewodnicząca Rady - zwróciła się z zapytaniem , czy są uwagi i zapytania do 

przedstawionego projektu uchwały ? 

 

W związku z brakiem uwag z sali , przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sierzchowie                       

i zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały – stanowi 

ona zał. Nr 8 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – 8 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr XIV/78/08 w sprawie : zawiadomienia o zamiarze likwidacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sierzchowie  - stanowi ona zał. 

nr 9 do protokołu. 

 
 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  

XIV  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1730 

 
Protokołowała:                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

I.Marciniak                                                                                                                           Monika Bierzyńska 

 


