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W odpowiedzi na Interpelację  wraz z zapytaniami w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miemowie im. Jana Jasińskiego 

w Miemowie w Szkołę  Filialną  im. Jana Jasińskiego w Miemowie o stopniu 

organizacyjnym klas I-III z odziałem przedszkolnym uprzejmie informuję  że: 

W przypadku reorganizacji Szkoły im. Jana Jasińskiego w Miemowie, Gmina 

Złota dołoży wszelkich starań  by zapewnić  jak najlepsze warunki, w jakich będą  

uczyć  się  dzieci i młodzież  w tym dzieci niepełnosprawne, których rodzice 

skorzystają  z możliwości kontynuowania nauki w klasach IV do VIII w Szkole 

Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. Natomiast 

uczniowie klas I-III oraz dzieci w oddziale przedszkolnym będą  kontynuować  

naukę  w dotychczasowej lokalizacji szkoły tj. w Miemowie w dotychczasowej 

formie dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej. 

Na terenie Gminy Złota placówki edukacyjne w tym Zespół  Placówek 

Oświatowych w Złotej dostosowują  sposób organizacji edukacji uwzględniając 

różnorodność  uczniów wynikający również  z niepełnosprawności, dostosowując 

do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień  i trudności każdego ucznia. 

Wieloletnie doświadczenie nauczycieli jak również  różnorodność  potrzeb 

uczniów z jakimi mieli styczność  podczas swojej pracy zarówno indywidualnie 

jak również  jako zespół  współdziałania pracowników placówki pozwala 

stwierdzić, iż  Szkoła Podstawowa w Złotej umożliwi funkcjonowanie uczniom 

w sposób możliwie najbardziej dopasowany do ich potrzeb. Bezwzględnie 

jednak należy wskazać  z dużą  stanowczością, iż  to rodzice decydują, jak to się  



stwierdza o „losie dziecka" w zakresie nauki szkolnej i od nich też  zależą  

przyszłe decyzje co do edukacji danego ucznia. 

Natomiast odnosząc się  do argumentów sytuacji w zatrudnieniu 

po przekształceniu organ podtrzymuje stanowisko, iż  nie jest w stanie jej 

zaplanować  ani zobrazować  ze względu na wiele okoliczności jakie mogą  

zaistnieć  po przekształceniu. Jedną  z wielu wątpliwości, a bardzo znaczącą  jest 

liczba dzieci, których rodzice skorzystają  z możliwości kontynuowania nauki 

w Szkole Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej 

zgodnie z uchwałą. Ponadto nie bez znaczenia będą  również  posiadane 

kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, czy indywidualne 

decyzje poszczególnych pracowników, nie mniej jednak wydaje się, 

iż  zagospodarowanie nauczycieli w ramach struktury Zespołu oraz powstałej 

Szkoły Filialnej po przekształceniu daje większe możliwości rozmieszczenia 

pracowników w ramach posiadanych kwalifikacji. Dokonując analizy, 

rozważano zarówno aspekt organizacyjny jak i społeczny funkcjonowania 

placówek oświaty na terenie gminy w tym Szkoły Podstawowej w Miernowie 

przy uwzględnieniu potrzeby wyważenia interesu społecznego. Podjęto 

rozwiązanie zgodne z art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe — utworzenie 

szkoły podstawowej filialnej obejmującej strukturą  organizacyjną  klasy I-III. 

Ponadto wskazuję, iż  rozmowy w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły 

Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie osobie prawnej niebędącej 

jednostką  samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej odbywały się  już  

od 2019 roku, zagadnienie przekazania bądź  przekształcenia szkół  i placówek 

poruszane było nie tylko w lokalnej społeczności ale również  w mediach. 

W owym czasie proponowane rozwiązanie przekazania Szkoły osobie prawnej 

niebędącej jednostką  samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej nie zostało 

przyjęte. Natomiast na dzień  dzisiejszy nie jest to możliwe chociażby 

ze względów proceduralnych. Należy nadmienić, iż  na prośbę  lokalnej 

społeczności, rodziców uczniów, nauczycieli przesuwano termin przekształcenia 



szkół  aby umożliwić  czas na wypracowanie realnych i optymalnych rozwiązań. 

Obserwując perspektywę  prawie trzech lat rozmów, jak i zaobserwowanych 

działań  od 2019 roku do dnia dzisiejszego należy stwierdzić, iż  nie zwrócono się  

przez ten czas do organów Gminy z wypracowanymi propozycjami, w związku 

z powyższym Gmina Złota jako Organ Prowadzący nie widzi racjonalnych 

przesłanek do odkładania w czasie decyzji o przekształceniu Szkoły 

Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie. 

Co do pytania jakie kryteria wpływają  na ocenę  czy dane 

przedsięwzięciem ma uzasadnienie ekonomiczne czy też  nie? Uzasadnienie 

ekonomiczne operacji opiera się  na wskaźnikach. Operacja jest uzasadniona 

ekonomicznie, jeżeli wskaźniki rentowności oraz NPV(wartość  bieżąca netto) 

mają  wartość  dodatnią. Uznanie wskaźników wynikowych może nastąpić  

jedynie w przypadku pozytywnej oceny biznesplanu w zakresie jego 

poprawności formalnej, spójności, wiarygodności, celowości i zasadności 

inwestycji w danej branży, a także realności przyjętych założeń  w 

zakresie wielkości i struktury przychodów i kosztów tyle encyklopedia 

zarządzania, a samorząd gminny kieruje się  zdrowym rozsądkiem opartych na 

potrzebach środowiska lokalnego w powiązaniu z legalnością  i gospodarnością. 

Zakup wozu strażackiego dla OSP jest podyktowane pilną  potrzebą  ze 

względu na to ,że jednostka ta jest w Krajowym Systemie Ratowniczo 

Gaśniczym , a potrzeba zakupu ta nie jest powiązana z ekonomicznym 

kosztem reorganizacji szkół  jest elementem bieżącego budżetu 2021 roku 

uchwalonego przez Radę  Gminy w grudniu 2020 r., a nie działaniem 

następczym. 

Co się  tyczy kwestii związanych z zaskarżeniem uchwały Rady Gminy 

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

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 



- opracowanie odpowiedzi na skargę  oraz skompletowanie dokumentów 

powierzono zostało jak zazwyczaj Kancelarii Prawnej z Kielce sprawującej od 

pewnego już  czasu stałą  obsługę  prawną  Gminy , jej organów oraz jednostek 

organizacyjnych. Jak się  okazało skarga przekazana została do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach z pewnym, nieznacznym w istocie rzeczy 

opóźnieniem, co według wyjaśnień  Kancelarii stanowiło następstwo 

szczególnego natężenia czynności zawodowych w pierwszym miesiącu roku, a 

nadto w pewnej mierze przypadkiem zachorowania na COVID 19 i swoistymi 

trudnościami organizacyjnymi jakie wówczas powstały 	z uwagi na 

kształtowanie się  kolejnej fali zakażeń  COVID 19 powodującymi tymczasowe i 

obiektywne 	problemy w wyniku których procedowanie postępowań  

administracyjnych ulegało w niektórych przypadkach pewnemu wydłużeniu . 

Warto to dodać  , że pomijany często przepis 15zzzzzni ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem 

,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozawalał  pod pewnymi warunkami 

wstrzymać  na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw. 
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