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Wójt Gminy Złota 

Interpelacja wraz z zapytaniami w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie w Szkołę  Filialną  im. Jana Jasińskiego 

w Miernowie w stopniu organizacyjnym klas 1-III z oddziałem przedszkolnym. 

Jako radny Gminy Złota wyrażam głębokie ubolewanie związane z podjętymi 

działami zmierzającymi do przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego 

w Miernowie w Szkołę  Filialną  im. Jana Jasińskiego w Miernowie w stopniu organizacyjnym 

klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Pomimo licznych sprzeciwów lokalnej społeczności, 

która budowała tą  szkołę, a także negatywnych stanowisk co do zamiaru przekształcenia 

wyrażonych przez związki zawodowe nauczycieli Wójt z pełną  determinacją  dąży do 

przekształcenia szkoty i nie bierze pod uwagę  opinii lokalnego społeczeństwa. 

Zwracam uwagę, że w przypadku reorganizacji szkoły należy przede wszystkim wziąć  

pod uwagę  warunki, w jakich będą  się  uczyć  dzieci i młodzież  po reorganizacji szkoły, w 

tym dzieci niepełnosprawne. Na terenie Gminy Złota nie ma żadnej placówki oprócz szkoły 

Podstawowej w Miernowie, która realizuje program edukacji włączającej dla dzieci z 

niepełnosprawnościami. Stąd pierwsze pytanie: 

Jaki los czeka dzieci z niepełnosprawnościami po reorganizacji szkoły, chodzi głownie 

o ucznia Szkoły Podstawowej w Miernowie z niepełnosprawnością  sprzężoną? Uczeń  

ten został  zabrany przez matkę  z Fundacji Złote Serce, do której usilnie Gmina Złota 

kieruje dzieci z dysfunkcjami. Jakie Gmina podjęła działania? Względnie jakie 

zamierza podjąć  działania związane z uczniami z niepełnosprawnością? 



Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia pracy dla pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych reorganizowanej szkoły. Należy zaznaczyć, że w dobie pandemii 

możliwość  pozyskania zatrudnienia dla pracowników jest trudna. Sytuacja na rynku pracy jest 

bardzo niestabilna, zwłaszcza dla kadry nauczycielskiej. 

Czy Gmina Złota przewiduje. możliwość  zatrudnienia pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych w Szkole Podstawowej w Złotej? 

Z całą  stanowczością  podkreślam, że czynnik ekonomiczny nie może być  jedynym 

powodem likwidacji szkoły. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy, a dobro 

dzieci ma zasadnicze i fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o reorganizacji 

szkoły. W tych okolicznościach składam kolejne zapytanie: 

Czy inwestycja zakupu wozu strażackiego za kwotę  ponad 300 tys. zł, przy 

uwzględnieniu faktu, że obecne jednostki straży pożarnej mają  odpowiednie 

wyposażenie ma uzasadnienie ekonomiczne kosztem reorganizacji szkół? 

W zakresie czynników ekonomicznych wskazuję  na fakt, że budżet przewiduje środki na 

infrastrukturę  i modernizację  rekreacji i sportu przy Zespole Placówek Oświatowych w 

Złotej na kwotę  539 430 tys. zł. w sytuacji gdy miejsca te są  nowo powstałe, nie wymagają  

tak daleko posuniętych remontów. A zatem pytanie: 

Jakie kryteria wpływają  na ocenę  czy dane przedsięwzięcie ma uzasadnienie 

ekonomiczne czy też  nie? 

Ponadto wskazuję, że głos sprzeciwu lokalnej społeczności został  przez Wójta 

zmarginalizowany, władze gminy nie spotykają  się  z rodzicami, nie dyskutują. Wójt 

deklarował  wcześniej rodzicom możliwość  przekazania szkoły stworzonemu przez nich 

stowarzyszeniu. W związku z tą  deklaracją  pytanie: 

Czy Wójt w przypadku kategorycznego stanowiska w zakresie reorganizacji przekaże 

szkołę  utworzonemu przez rodziców stowarzyszeniu? 

Jednocześnie wskazuję, że zarówno pozytywna opinia świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nie zostały przedłożone członkom Rady gminy jak również  złożone 2 skargi na uchwalę  Rady 

Gminy Złota z dnia Nr XV/116/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miemowie w Szkołę  Filialną  im. 

Jana Jasińskiego w Miemowie w stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem 

, 



przedszkolnym. Ponadto uzyskałem informację, ze zostało złożone ponaglenie związane z - 

przekazaniem skargi do Sądu Administracyjnego w Kielcach w związku z uchybieniem 

terminu ustawowego przekazania skargi (30 dni od dnia wpływu skargi do organu). Tym 

samym składam zapytanie: 

Czy złożone w/w skargi zostały przekazane do Sądu Administracyjnego w Kielcach, w 

jakim terminie i względnie co było przyczyną  uchybienia terminu przekazania skarg do 

Sądu Administracyjnego w Kielcach? 

Pozostaję  z po ażaniem 

ż  t. 
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