PROTOKÓŁ Nr XXVIII/17
z sesji ( nadzwyczajnej ) Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 16 lutego 2017 roku
W sesji udział wzięli wszyscy radni.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Anna Grajko – Wójt Gminy
2. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przeprowadzenie ponownej dyskusji nad projektem uchwały w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
3. Podjęcie nowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w miejsce
dotychczas obowiązującej uchwały nr XXVII/118/17 Rady Gminy
Łubnice z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
4. Wolne wnioski.
5. Zamkniecie sesji.
Ad. 1
P. Przewodniczący otworzył sesję i przedstawił proponowany porządek, który
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 2
P. Przew. – przedstawił wniosek rodziców o ponowne zwołanie sesji
( w załączeniu ), pod którym podpisało się również 6 radnych. Ponieważ petycja
ta została skierowana do Przewodniczącego Rady Gminy zwróciłem się z
pismem ( w załączeniu ) do radnych o uzupełnienie wniosku. wniosek
uzupełniło 5 radnych a mianowicie: Golba Marian, Kwiecień Edward, Skiba
Wojciech, Stefaniak Robert i Witek Wiesław i na tej podstawie na dzisiaj
została zwołana sesja nadzwyczajna.
Następnie przewodniczący przedstawił protokół z posiedzenia rady rodziców z
gimnazjum ( w załączeniu ).

W dniu 9 lutego odbyła się sesja, na której była podjęta uchwała
przekształcająca trzyklasową szkołę w Łubnicach w szkołę ośmioklasową, 8
głosów była za i 7 głosów wstrzymujących się.
Czy radni, którzy podpisali ten wniosek zgadzają się z zapisem, że decyzja
została podjęta pod wpływem 8 krzyczących kobiet? Chciałem zaznaczyć, że ja
nie słyszałem żadnych krzyków. Dyskusja była spokojna.
P. Golba – ja jeśli się wstrzymałem to dlatego, że taka była moja wola
P. Kwiecień – jest to źle sformułowane, bo krzyku nie było tylko błąd jest, że
nie było na sesji obu stron
P. Witek – te krzyki to wyszły nie na sesji. Na wywiadówce były krzyki na sesji
było spokojnie
P. Przew. – czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę wobec czego
przejdźmy do dyskusji. Każdy kto będzie chciał zabrać głos dostanie mikrofon i
proszę się przedstawiać
P. Krzystek Dyrektor PSP Budziska – z ostatniego zebrania od Pani Wójt
wyszliśmy nie wiedząc jeszcze nic konkretnego a to z tego powodu, że nie było
żadnych spotkań z kuratorem. Mieliśmy mieć wywiadówki, na nich zapytać
rodziców gdzie chcą aby ich dzieci chodziły do szkoły. 25 stycznia miałam
spotkanie z rodzicami i żaden rodzic nie opowiedział się, ze chce do Łubnic.
Notatkę ze spotkania mam i zaraz przekażę przewodniczącemu ( w załączeniu )
P. Bigos Dyrektor PSP Gace Słupieckie – ja już zabierałam głos na poprzedniej
sesji, chciałem tylko powiedzieć, że też miałam zebranie i rodzice dzieci z
terenu Łubnic w większości zadeklarowali pozostanie dzieci w tej szkole do
której aktualnie uczęszczają. Dyskutujecie w domu, słyszą to dzieci i teraz
wychodzi, że dziecko by chętnie zostało ale musi wrócić do Łubnic bo zburzą
szkołę. Dyskutujcie na pewnym poziomie. Nikt nie chce likwidacji szkoły w
Łubnicach ale dzieci się już zżyły i lepiej by było zostawić ich w tym
środowisku.
P. Strzępek Dyrektor PSP Wilkowa – zanim zacznę sprostowanie: my nie
twierdzimy, że decyzje radni podjęli pod wpływem presji tylko podejrzewamy.
Skoro dotyczy to naszej szkoły i naszych dzieci i skoro podjęto uchwałę żeby
podzielić nasze klasy dotyczy to nas. Chcemy się też wypowiedzieć.
Przyszliśmy tu z pewnego powodu, uczę 30 lat i jestem zażenowana bo ostatni
tydzień to tylko się słyszy gdzie idziesz do Łubnic ja do Wilkowej; chciałabym
do Wilkowej ale mama chce do Łubnic. Było spotkanie Pani Wójt z dyrektorami
ale jeszcze nic konkretnego nie było wiadomo, czekałam że jak już będzie cos
konkretnego wiadomo to się ponownie spotkamy usiądziemy i z nauczycielami
opracujemy koncepcję jak to widzimy. Sprawa przybrała taki obrót, że nie
wiadomo kiedy zwołano sesję i podjęto decyzje. Jesteśmy zbulwersowani i nie
zgadzamy się na łączenie klas i nie chodzi o nauczycieli tylko o dzieci. Łączenie
klas na czym polega podam na swoim przykładzie: w jednej kasie przerabiamy
historię starożytnej Grecji a w drugiej powstanie styczniowe. Nauczyciel sobie
poradzi, bo zrobi krótszy wykład ale co dziecko z tego zapamięta to już inna

sprawa. Dzieci są zżyte i teraz ich rozdzielać? Wyniki nauczania są wysokie, nie
można porównywać, nie można porównywać wyniku szkoły podstawowej z
gimnazjum. Jak już chcecie porównywać to porównujcie szkołę podstawową ze
szkołą podstawową. Edukacja w gminie Łubnice jest na bardzo wysokim
poziomie i niech tak pozostanie.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wyniki egzaminów po szóstej klasie we
wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy w porównaniu z powiatem i
województwem z ostatnich 5 lat, z których wynika, że nauczanie w gminie jest
na wysokim poziomie.
Sprawdziany ocenia Komisja Egzaminacyjna w Łodzi tak, że te dane są z
zewnątrz i nad tym dyskutujemy.
W 2015 roku w szkole w Wilkowej była wizytacja z Kuratorium. Wszystko było
dobrze. Dostaliśmy ocenę pozytywną, na wszystkie obszary problemowe
ocena B.
P. Bryk – z całym szacunkiem do Pani Dyrektor. Odnosi się Pani pewnie do
jakichś plotek, bo ja nie słyszałem żeby, w którymś piśmie było o niskim
poziomie nauczania. Ja podpisałem ten wniosek nie czytając go ale jak Wy
posądzacie radę, że działała pod presja to w tej sytuacji jeśli dzisiaj by rada
zmieniła zdanie to działałaby pod presją.
P. Pieńkos – z naszej strony nie padły zarzuty do poziomu nauczania czy
nauczycieli
P. Kawalec – zebraliśmy 400 podpisów żeby szkołę w Łubnicach zrobić
ośmioklasową. Mieszkańcy o to walczą nie żeby likwidować którąś szkołę.
P. Hynek Dyrektor Gimnazjum – chciałam się odnieść do uwag jakie padły pod
naszym adresem. W protokole ze spotkania z rodzicami jest napisana prawda,
nauczyciele nie kłamią. Spotkanie to zorganizowaliśmy na prośbę Pani Wójt i
nikogo nie zmuszaliśmy do opowiedzenia się za szkołą w Łubnicach. Plotek nie
słuchamy a też wiele ich było. Chciałam się jeszcze odnieść do zmiany szatni.
Nie jest to związane z reformą tylko pisaliśmy wniosek, który dostał akceptacje
i zakupiliśmy wyposażenie do siłowni. Trzeba było go gdzieś umieścić,
najlepszym rozwiązaniem była dotychczasowa szatnia a szatnia jest w innym
miejscu. My nikogo nie agitujemy ale też możemy się pochwalić dobrymi
wynikami nauczania i ewaluacji nie tylko ocenami B ale mamy też A. My nie
chcemy likwidować żadnej szkoły, chcemy żeby były wszystkie a rodziców
popieramy bo dojazdy są faktycznie uciążliwe.
P. Nogacki – rzeczywiście padły głosy rodziców z Budzisk na tym spotkaniu w
gimnazjum, że chcą aby dzieci chodziły do Łubnic bo tutaj są świetnie
wyposażone pracownie.
P. Bigos Dyrektor PSP Gace Słupieckie – padło, że są świetnie wyposażone
pracownie. Ja miałam po remoncie w 1997 roku świetnie wyposażone
pracownie i jak wprowadzono reformę to były niepotrzebne i przekazałam do
gimnazjum

P. Hynek Dyrektor Gimnazjum – rzeczywiście były pewne elementy przejęte ze
szkół podstawowych ale przez te wszystkie lata wiele uległo zniszczeniu i jest
nowsze wyposażenie.
P. Kwiecień reprezentant szkoły w Wilkowej – pismo to skierowaliśmy bo nasz
głos nie został wysłuchany. Zawiadomienie o sesji powinno być w sposób
zwyczajowo przyjęty ogłoszone. Odnieśliśmy wrażenie, że było parcie z jednej
strony, to ze my tez chcemy być wysłuchani to się nie dziwcie. Nasze obawy to
klasy łączone, jak dzieci zostaną przeniesione to u nas będzie mniej, my jako
rodzice nie godzimy się na klasy łączone. Nie mamy nic przeciwko żeby
powstały klasy w Łubnicach jeśli jest taka potrzeba. Jak dojdzie do klas
łączonych to my dzieci zabierzemy do innych szkół co obniży subwencję a
może i doprowadzić do likwidacji szkoły i jak na to zapatrywać się będą wasi
wyborcy. Zastanówcie się nad tym.
P. Skiba – widzę, że jest to jakby wyrywanie sobie sukcesów. Gimnazjum uczy
wspaniale ale jest to wynikiem szkół podstawowych. Ja dzieci mam dorosłe ale
widzę, że w tych przepychankach dzieci gdzieś zginęły a przecież dobro dzieci
przede wszystkim.
P. Kawalec – chciałam zwrócić uwagę, że klasy łączone i tak będą jak nie teraz
to za dwa lata. Nasze dzieci wychodzą z domu w nocy i wracają w nocy.
Teraz jest czas na powrót do tego co było przed wprowadzeniem gimnazjów i
umożliwienie naszym dzieciom powrotu do macierzystej szkoły.
P. Pieńkos – dajcie możliwość decydowania o naszych dzieciach nam rodzicom
P. Kwiecień – mówicie o dojazdach weźcie pod uwagę ile czasu teraz
poświęcają na odrabianie lekcji a ile będą musiały przy klasach łączonych
P. Górnicz – my jesteśmy tego świadomi. Nie boimy się klas łączonych takich
jak plastyka czy WF a nie sądzę żeby były inne przedmioty łączone
P. Domagała nauczyciel PSP Gace Słupieckie – uczyłam w klasach łączonych.
To nie jest tak, że można sobie połączyć jak się chce, np. język polski w danej
klasie ma być 5 godzin w tygodniu z tego 3 w klasach łączonych a 2 godziny
oddzielnie. Mówi Pani a co tam plastyka ale my mamy program nauczania,
który musimy zrealizować. W klasach łączonych poradzą sobie świetnie dzieci
bardzo zdolne, mniej zdolne już nie za bardzo. Po za tym mamy w klasach
również dzieci niepełnosprawne i musimy też się nimi szczególnie zająć. Te
dzieci zginą w klasach łączonych bo nauczyciel wszystkiego nie ogarnie.
Pewnie niektórzy mówią, ze zada i już, ale ja jak coś zadam to musze sprawdzić
czy zrobili i jak. Może te bardzo zdolne dadzą sobie radę ale ci mniej zdolni i
niepełnosprawni intelektualnie na pewno nie.
Pani ze szkoły z Wilkowej – my nie mówimy nie zabierajcie dzieci. My nie
chcemy klas łączonych. Jeśli rodzice z Łubnic chcą to ich sprawa.
P. Żak ze szkoły z Wilkowej – dojeżdżają też nasze dzieci do gimnazjum, do
szkoły w Wilkowej. Ja akurat pracuję i zawożę dziecko na siódmą odbieram o
piętnastej, jest na świetlicy i nie narzekam. Jak będą klasy łączone to my jako
rodzice będziemy musieli poświęcać więcej czasu na odrabianie lekcji z dziećmi

P. Pieńkos – mam jeszcze prośbę do pani Dyrektor z Budzisk żeby nam
powiedziała jak to jest z klasami łączonymi bo wiem, że u was już jest ten
problem
P. Krzystek Dyrektor PSP Budziska – mamy klasy łączone pierwsza i drugą, w
starszych klasach tylko przedmioty artystyczne ale to tylko dlatego, że
nauczyciele chcąc pominąć łączenia klas pracują dodatkowo za darmo.
P. Żak Anna – była reforma, 6 latki poszły do klas pierwszych. Jak sobie
wyobrażacie w klasie łączonej trzy roczniki? Patrzcie też na to jak dziecko
dziewięcioletnie poradzi sobie z jedenastolatkiem.
P. Kwiatkowska – dowożenie będzie przez 2 lata jak będzie gimnazjum a
później co? Chodzi o klasy łączone a ile trzeba dzieci żeby nie było łączenia
klas
P. Wójt – jak już Państwo tak licznie przybyli to uważam, że każdy powinien się
wypowiedzieć. Jak słucham tej dyskusji to odnoszę wrażenie, że z oświatą jest u
nas za dobrze stąd większy problem z wdrożeniem reformy. Wszystkie szkoły
maja bardzo dobrą bazę lokalową i wyposażenie. Trzeba wziąć pod uwagę, że
Rada Gminy podejmuje uchwałę intencyjną ale Kurator do tej uchwały daje
opinię, która jest wiążąca. Pragnę zaznaczyć, że w związku z reformą tworzone
są 4 szkoły ośmioklasowe w Gacach Słupieckich, Wilkowej, Budziskach i
również w Łubnicach. Byłam na rozmowie u Kuratora i zadałam pytanie czy
można od razu klasy I-VII w Łubnicach. Dostałam odpowiedź, że nie jest to
zgodne z prawem ale zada takie pytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na pytanie to odpowiedź ukazała się dopiero dzisiaj. Możecie ją Państwo
przeczytać na stronie kuratorium. Powiem tylko, że w zasadzie dzieci powinny
skończyć edukacje w szkole w której obecnie są.
Padały głosy, że zabierzecie dzieci. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że
prowadzi to do likwidacji szkoły. Wyrywanie sobie dzieci pomiędzy szkołami
na terenie gminy nie ma racji bytu. Trzeba zadziałać tak żeby dzieci które
chodzą do ościennych gmin wróciły do nas. Jest dołączona do petycji lista z
Przeczowa o włączenie go do obwodu szkoły w Łubnicach. Mam ze sobą
uchwałę z 1999 roku podejmowaną przy tworzeniu gimnazjum i Przeczów jest
w tym obwodzie, tylko dzieci nie ma u nas, tylko w Ruszczy. Ja kończyłam
szkołę w klasach łączonych i uczyłam w klasach łączonych więc wiem jak to
jest. Jeśli finanse pozwolą na uczenie w klasach rozłącznych to nie będziemy
łączyć. Są to realia finansowe i nic na to nie poradzimy. W Budziskach są klasy
łączone tylko niektóre, bo nauczyciele ze względu na dobro dzieci uczą
nieodpłatnie. Z godnie z ustawą gmina ma obowiązek dowożenia jeśli droga
dziecka do szkoły przekracza 3 km dla klas młodszych i 4 km dla starszych i
mogę zagwarantować, że dowóz będzie.
Rodzic może wybrać dziecku szkołę ale jak będzie to szkoła poza obwodem, do
którego dziecko jest przypisane to wtedy zapewnia dowóz we własnym zakresie.
Była taka informacja żeby nauczyciele porozmawiali z rodzicami, nie
spodziewałam się takiego obrotu sprawy, to nazbyt daleko zaszło i zbyt dużo

przy tym emocji. Zawsze powtarzam żeby mieć na uwadze przede wszystkim
dobro dzieci.
Pierwszego marca w Staszowie na ul. Koszarowej 7 będzie spotkanie Kuratora
najpierw o 14-tej z nauczycielami a później o 16-tej z rodzicami zachęcam do
wzięcia w nim udziału. Natomiast ja jadę na spotkanie w sprawie reformy jutro
do Kielc gdzie między innymi ma być poruszana sprawa finansowania szkół i
projektów organizacyjnych.
Ksiądz Serafin – w niedzielę duch święty mnie natchnął. Faktycznie na kazaniu
mówiłem o kłamstwie. Nie chciałbym stawać po jednej czy drugiej stronie.
Rada podjęła uchwałę ale co znaczą głosy wstrzymujące się, jest to zwykłe
tchórzostwo nie opowiedzieć się po żadnej stronie. Obiektywnie patrząc żeby
nie było tych osobistych przytyków. Dobro dziecka jest najważniejsze. Ja
uważam, że Pani Wójt mądrze powiedziała, że możemy się wszyscy
wypowiedzieć. Popieram Panią Dyrektor z Gac, nie powinniście prowadzić
dyskusji przy dzieciach. Słyszą dyskusje w domach i przenoszą to do szkoły.
W ostatnich dniach faktycznie na korytarzach nie słyszy się nic innego tylko kto
gdzie będzie chodził od września do szkoły. Pomyślmy o ościennych szkołach
czy te dzieci nie odejdą tam. Poddajmy się założeniom reformy a założenia są
takie, że dziecko ma chodzić od początku do końca do tej samej szkoły. Sprawy
osobiste odłóżmy na bok chodzi o przyszłość dzieci dalszą ich egzystencję.
Przeniesienie VII i VIII klasy do Łubnic to nic im nie da bo i tak będą zmieniały
środowisko.
P. Kwiecień – po woli zbliżamy się do podejmowania uchwały i jak my to
mamy zrobić? Jak jest taka sytuacja? Jeszcze Ksiądz nas dobił tym
tchórzostwem. Jedna z mam wypowiedziała się, że ona nie chce do Łubnic a ja
jestem od nich więc będę ich popierał.
P. Klimczak – nie należę do tchórzy głosowałem za wariantem II. Głosowałem
głównie dlatego, że do 9 lutego nic takiego jak dzisiaj się nie działo.
Głosowaliśmy tak nie inaczej, nikt na nas presji nie wywierał. Dostałem pytanie
co myślę o likwidacji szkoły w Łubnicach. Nikt nie likwiduje szkoły. Myślę, że
nie ma złotego środka jak sprawę rozwiązać. Gminy nie stać na finansowanie
klas rozłącznych. Pani Wójt też się inaczej wypowiadała na komisjach a inaczej
na ostatniej sesji. Chcieliśmy żeby zamiast samochodu służbowego osobowego
zakupić busa, to można by nim dowozić dzieci ale zadecydowano inaczej.
P. Wójt – ja mam prośbę żebyśmy się skupili na reformie oświaty a nie robili
sobie kampanii wyborczej. Moje zdanie nie jest tajemnicą i jest niezmienne.
Popieram wariant I ze względu na odsunięcie w czasie łączenia klas. Ale jeśli
ktoś ma decydujący głos o dzieciach są to rodzice. Mówiąc o tym, że będą klasy
łączone chciałam żeby rodzice podejmując tą decyzję mieli tego świadomość.
To, że mamy bardzo dobrą bazę lokalową to jest wspólna praca rodziców, rad
pedagogicznych i radnych.
Moje zdanie od początku jest niezmienne ale wola rodziców przede wszystkim.
Myślę, że rodzice, z którymi się spotykałam mogą to potwierdzić.

P. Nogacki – od samego początku, kiedy pojawiły się pierwsze działania w
sprawie obecnej reformy oświaty zawisło nad wszystkimi szkołami widmo klas
łączonych, jak by to było hasłem przewodnim tej reformy. Całą wina obarczano
rodziców dzieci z terenu Szkoły Podstawowej w Łubnicach, którzy w związku z
ta reforma chcą, aby ich dzieci kontynuowały naukę w szkole najbliższej ich
miejscu zamieszkania bez konieczności dowożenia ich do szkół oddalonych o co
najmniej kilka kilometrów. Jestem w stanie zrozumieć obawy, przed łączeniem
klas, jeśli chodzi o rodziców dzieci, które już rozpoczęły naukę w Publicznej
Szkole Podstawowej w Wilkowej. Rzeczywiście odpływ uczniów do Publicznej
Szkole Podstawowej w Łubnicach może spowodować, ale nie koniecznie musi,
łączenie klas. Zupełnie nie rozumie sprzeciwu mieszkańców, których dzieci w
przyszłości będą uczęszczać do szkoły w Wilkowej i powiazania tego faktu z
obecnymi działaniami rodziców dzieci z terenu szkoły w Łubnicach. Zgodnie z
założeniem reformy oświaty jak również projektem uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, który to projekt uchwały będzie poddany głosowaniu na dzisiejszej
sesji nadzwyczajnej, nie przewiduje dalszego zasilania liczebności klas w
Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowej, przez uczniów z terenu Publicznej
Szkole Podstawowej w Łubnicach od 1 września 2017 roku a tym samym
konieczności łączenia klas w przyszłości.
Została również poruszona kwestia finansowa odnośnie odpływu subwencji na
dzieci z naszej gminy, w związku z tym, że cyt. „ Rodzice dzieci nie godzą się
na taka decyzję i są skłonni przenieść dzieci do szkół bliższych im miejscom
pracy poza teren Gminy Łubnice” w mojej ocenie jest to zwykły szantaż, który
ma wpłynąć na dzisiejsze głosowanie Radnych. W dalszej części wniosku padły
słowa pod adresem Radnych Gminy dotyczące podziału subwencji oświatowej
cyt. „ wiąże się to również z odpływem subwencji na te dzieci z Naszej Gminy,
o czym powinni wiedzieć wszyscy Radni biorący udział w głosowaniu. Takiej
wiedzy wcześniej być może nie posiadali”. Czuje się w tym momencie
bezpodstawnie oskarżony przez rodziców i nauczycieli z Wilkowej i z tego
miejsca zapewniam, ze takową wiedzę posiadałem i świadomie udzieliłem
poparcia rodzicom dzieci z terenu szkoły w Łubnicach, a nie jak zarzuca mi się
w dalszej części wniosku cyt. „ Podejrzewamy, że decyzja została
przegłosowana pod wpływem presji ośmiu krzyczących kobiet”.
Te krzyczące kobiety to zatroskane o dalszy los swoich dzieci mamy, które
codziennie rano patrzą w zaspane oczy swoich pociech i muszą je pospieszać
aby zdążyły na autobus szkolny i niecierpliwie wypatrują ich powrotu późnym
popołudniem.
Dlaczego o dalszej edukacji i decyzji, do której szkoły mają dojeżdżać ich dzieci
maja decydować osoby trzecie a nie one same. Proponowane przez nich
rozwiązanie, czyli powrót ich dzieci i dalsza nauka w przekształconej już
ośmioklasowej szkole podstawowej w Łubnicach od 1 września 2017 roku
będzie najlepszym rozwiązaniem wielu problemów z codzienną organizacja

zajęć dodatkowych, w których ich dzieci będą mogły aktywnie uczestniczyć,
odrabiać lekcje i rozwijać swoje zainteresowania. Jest to rozwiązanie najmniej
obciążające ich dzieci i korzystnie wpłynie na poziom wykształcenia ich dzieci.
Ze swej strony jako Radnego udzielam im całkowitego poparcia i zapewniam,
że z budżetu gminy nie wypłynie nawet jedna złotówka poza teren gminy,
ponieważ dzieci z terenu szkoły w Łubnicach po wcieleniu ich do
nowopowstałych klas w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach nadal
pozostaną na terenie gminy.
Mogę z tego miejsca zaproponować rodzicom z Wilkowej aby zamiast posyłać
swoje dzieci do obcych gmin przenieśli je do Publicznej Szkole Podstawowej w
Łubnicach, co spowoduje zatrzymanie subwencji na dzieci w naszej gminie i
całkowicie rozwiąże problem klas łączonych.
Kończąc, zwracam się do Koleżanek i Kolegów Radnych aby utrzymali już raz
udzielone poparcie zatroskanym rodzicom i głosowali przeciwko
proponowanemu na dzisiejszej sesji projektowi uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
P. Bąk – rodzice dzieci z Łubnic mają prawo oczekiwać, że dzieci wrócą do
miejscowej szkoły.
P. Pieńkos – chciałabym podziękować nauczycielom z Wilkowej za śmiech
P. Mądra – chciałabym powiedzieć, że zebraliśmy w ciągu jednego dnia 400
podpisów żeby była szkoła w Łubnicach
P. Pieńkos – my tylko chcemy żeby szkoła wróciła do Łubnic
P. Golba – spodobały mi się wypowiedzi dyrektorów, ja się wstrzymałem bo
byłem przeciwko wariantowi II
P. Kwiecień – my nie jesteśmy za tym żeby zlikwidować, mówicie o dojazdach
ale to dzieci powinny zadecydować gdzie chcą chodzić
Pani z terenu szkoły w Wilkowej – do Wilkowej też dojeżdżają dzieci z innych
miejscowości i nikt nie narzeka
P. Bryk – Pani Dyrektor z Budzisk się wypowiedziała na temat klas łączonych.
Jeśli w Budziskach są łączone i jakoś sobie radzą to ja nie wiem o czym się tu
dyskutuje. Może w innych szkołach tez dadzą radę
P. Krzystek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Budziska – moi
nauczyciele poświęcają swój czas żeby nie łączyć klas i robią to nieodpłatnie
P. Lolo nauczyciel gimnazjum – u naszych sąsiadów w Zrębinie też jest taka
mała szkoła. Są klasy łączone i nikt nie chce dawać dzieci gdzie indziej bo takie
małe szkoły mają swoją atmosferę.
P. Oleś - panie podnoszą dojazdy, moja propozycja jest taka żeby zmienić
formę dojeżdżania. Ze wszystkich miejscowości są dowożone dzieci do
gimnazjum i też wcześnie wstają. Ja jestem z Budzisk gdzie są klasy łączone i
pytałam swojego syna czy chce iść gdzie indziej odpowiedział mi, że nie tu jest
jego szkoła, moje środowisko i tu będę chodził. Czy rodzice zapytali tak swoje

dzieci, może warto by było zapytać ich gdzie chcą chodzić. Dobro dziecka jest
najważniejsze.
P. Bryk – nasuwa się jedna myśl. Po prostu namówcie tą niewielką grupę
rodziców z Budzisk żeby dali dzieci do ościennych szkół. Co stoi na
przeszkodzie żeby dać do innych szkol? Będzie więcej dzieci w klasach to
rozwiąże problem klas łączonych
P. Skiba – główny problem to są łączone klasy. Spodobała mi się wypowiedź
nauczycielki z Gac i tego trzeba się przede wszystkim trzymać
P. Bielat Anna Beszowa – chciałam nawiązać do wypowiedzi pani z Gac
dotyczącej nie zabierania dzieci z własnego środowiska. Nasze dzieci były
zabierane przez lata z własnego środowiska na 3 lata a później wracały chcemy
żeby wróciły na dobre.
P. Lolo – ja też uczyłam w klasach łączonych i miałam bardzo dobre wyniki, tak
że myślę, że i tu sobie poradzimy
P. Golba – większość rodziców zadeklarowała pozostawienie dzieci w Gacach.
Skąd nagle taka zmiana?
P. Pieńkos – ja na poprzedniej sesji nie mówiłam, że dojazd jest głównym
problemem
P. Oleś – ja na poprzedniej sesji pytałam o dowożenie, może później zaczynać
lekcje
P. szkoła podstawowa w Wilkowej – ksiądz bardzo dobrze powiedział, że
rodzice dyskutują przy dzieciach, bo tak faktycznie jest i ostatnio w szkole o
niczym innym nie rozmawiają
P. Okarska – chciałam się odnieść do Pani, która mówiła o niepełnosprawnych,
myślę, że nie będzie problemu z przystosowaniem tych dzieci
P. Pieńkos – tematem tej sesji jest to żeby była szkoła w Łubnicach a nie
roztrząsanie tematów innych szkół
P. Mazur Dąbrowska – my naprawdę nie mamy nic przeciwko temu żeby dzieci
z Łubnic chodziły do Łubnic. My tylko nie chcemy klas łączonych. Czy nie
możemy usiąść i ustalić żeby odsunąć jak najdłużej w czasie łączenie klas. 45
minut lekcji trzeba podzielić na 2 klasy czyli dodatkowo rodzice będą musieli
usiąść z dzieckiem do odrabiania lekcji. Dzieci są zżyte, teraz ich rozłączać to
nie ma sensu.
P. Komasara Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach – powiem
szczerze, że nie zaczęło się to ode mnie. Było powiedziane, że będzie klasa I-IV
i stopniowo narastało aż do klasy ósmej. Jest to wola rodziców i pozwólmy im
decydować o swoich dzieciach. Skoro rodzice chcą aby były klasy I-VII nawet
łączone to my się przystosujemy.
P. Kwiecień szkoła w Wilkowej – z tego co się orientuję to żaden wariant nie
zakłada likwidacji szkoły a Łubnicach?
P. Przew. – nie, ośmioklasowa szkoła w Łubnicach powstanie przy obydwu
wariantach, różnica polega na tym, że w jednym wariancie od września 2017
roku będą klasy I-IV a w drugim I-VII. Powiem Państwu, że znaleźliśmy się

między młotem a kowadłem. Dzisiejsza sesja jest nadzwyczajna ale jej nie
powinno być, powinniśmy poczekać na decyzję Kuratora i dopiero dyskutować.
Teraz my podejmujemy projekt a decyzja i tak należy do Kuratora. Przesłaliśmy
mu uchwałę i czekamy na opinię, która jest dla nas wiążąca. Jak byśmy mieli już
tą opinię to wiedzielibyśmy nad czym dyskutujemy a tak to tylko żeśmy się
skłócili.
P. Strzępek Dyrektor Publicznej Szkoła Podstawowej w Wilkowej – mieliśmy
spotkanie z Panią Wójt i czekaliśmy na decyzję z Kuratorium ale o szumie
wobec reformy dowiedziałam się z chwilą kiedy przyszli rodzice na
wywiadówkę. Ja czekałam na decyzję, że zwoła nas Pani Wójt i będziemy z
nauczycielami decydować jak to rozwiązać.
P. Hynek Dyrektor Gimnazjum – rzeczywiście tak było, na tym spotkaniu ja
przedstawiłam różne projekty. Przed wywiadówką rozmawiałam z Panią Wójt
była odpowiedź, że tworzenie VII i VIII klas z terenu całej gminy w Łubnicach
jest niezgodne z ustawą a tylko powinno się utworzyć w 2017 roku klasę IV i
narastająco w latach następnych aż do osiągnięcia 8 klas. Taką wiadomość
przekazałam rodzicom na wywiadówce i na spotkaniu Rady Rodziców
P. Golba – my szkoły nie chcemy zabierać, klasy będą przybywać i w końcu po
4 latach będzie 8 klas.
P. Klimczak – każde nasze decyzje maja odzwierciedlenie w tym co będzie teraz
i w przyszłości. Przychodząc na dzisiejsza sesję odciąłem się zupełnie od
wcześniejszych decyzji, wróciłem do wyjścia zerowego. Jestem rodzicem i nie
chciałbym aby ktoś decydował o moim dziecku.
P. Bąk – mówi się, że szkoła będzie w Łubnicach. Owszem ale jak będzie od
września 1-4 to dowożenie będzie jeszcze przez 4 lata
P. Brzoza Wilkowa – to się toczy walka o etaty nauczycieli a nie o dobro dzieci.
Gimnazjum wygasza się to gdzie będą uczyć?
P. Mądra szkoła Łubnice – rodzice z Wilkowej powiedzieli, że zabierają dzieci
do innych szkół. My się do tego nie posuwaliśmy żeby tak mówić. My chcemy
żeby dzieci zostały w naszej gminie a też możemy straszyć zabraniem dzieci
gdzie indziej
P. Golba – całą tą sprawę nakręcają nauczyciele z Łubnic, bo się boją, że stracą
pracę. Piszą protokoły czy petycje podpisują się pod tym.
P. Strzałka szkoła Łubnice – a ja się nie zgodzę z tym, że dzieci dojeżdżają do
innych szkół ale ile mają do tej szkoły np. z Wolicy do Wilkowej a ile od nas i o
ile więcej czasu spędzają w autobusie
P. Stępień szkoła Łubnice – nauczyciele nie motali i nie podjudzali, to nie oni
przyszli do nas tylko my do nich
P. Golba – ja nie powiedziałem tego, że rodzice byli nakręcani przez nauczycieli
tylko, że mieszają nauczyciele
P. Hynek Dyrektor Gimnazjum – to nie jest wniosek nauczycieli tylko rodziców

P. Gręda nauczyciel gimnazjum – otóż protokół pisałam ja, nie jest to protokół
od nauczycieli tylko od Rady Rodziców, wszystko jest napisane zgodzie z
prawdą.
Chciałam zwrócić Państwu z Wilkowej uwagę, że to nie kobiety krzyczące były
na sesji tylko zatroskane matki, a kto tu krzyczy to widać.
Uwaga do Pana Golby jak radny coś czyta to powinien wiedzieć co.
P. Golba – ja nie czytałem, tylko było czytane na komisji. Nie ważne jak się
nazywało protokół czy petycja ale podpisane było przez nauczycieli
P. Nogacki – protokół z Rady Rodziców jest załączony do akt komisji i sesji
poprzedniej
P. Wójt – tu muszę stanąć w obronie Pana Golby bo to był czytany i protokół i
petycja.
P. Witek – ja na komisji i sesji nie słyszałem żadnych krzyków. Z tego co
słyszałem to krzyki były ale na wywiadówce. Można zostawić to nie łączyć tych
klas, to się samo rozwiąże, jak już będzie wiadomo jakie jest finansowanie i ile
trzeba będzie dołożyć do oświaty
P. Bryk – teraz nie można zlikwidować szkoły ale za rok to i tak dojdzie do
likwidacji szkół
P. Okarska – jaką decyzję byście nie podjęli to Kurator się do niej przychyli
P. Wójt – uchwała podjęta 9 lutego została wysłana do Kuratora, który ma 21
dni na wydanie opinii. Jeśli będzie niezgodna z prawem to opinia będzie
negatywna i radni muszą się dostosować do niej a jak nie podejmą uchwały to
będzie tak jak jest do tej pory. Czyli będą 3 szkoły ośmioklasowe powstające z
mocy ustawy i 3 klasowa szkoła w Łubnicach.
Ad. 3
P. Przew. – zapoznał z treścią uchwały dotyczącej projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w miejsce
dotychczas obowiązującej uchwały nr XXVII/118/17 Rady Gminy Łubnice z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i poddał ją
głosowaniu
Za przyjęciem nowej uchwały oddano 7 głosów
Przeciw oddano 7 głosów
Wstrzymujący się 1 głos
Jest remis wobec czego pozostaje uchwała podjęta 9 lutego 2017 roku.
Ad. 4
P. Wójt – przyszło zapytanie z Urzędu Marszałkowskiego, na które mamy
odpowiedzieć do 21 lutego w sprawie projektu parasolowego na źródła
odnawialne. Moje dzisiejsze pytanie to czy wchodzimy w to a jak tak to ile

podać. Mogę jeszcze informacyjnie dodać, że dofinasowanie wynosi 60% kwoty
brutto a dyskusja trwa nad tym czy to ma być brutto czy może lepiej netto i nad
3 wariantami
Wariant I dofinansowanie 2,5 mln na gospodarstwo domowe 12 tys. zł
Wariant II dofinansowanie 3 mln a na gospodarstwo domowe 15 tys. zł
Wariant II dofinansowanie 4 mln bez określenia ile na gospodarstwo domowe
Jeśli było by poi 3 mln to wejdzie 12 gmin. Na pewno nie wchodzą piece,
wchodzą w grę ogniwa, solary i pompy ciepła. Jeśli przyjmiemy wariant z 3
mln., to wychodzi 200 projektów, czy mam tyle zadeklarować.
P. Bryk – musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak jak w Pacanowie mieszkańcy
dopłacali 2 tys. Ale dofinansowanie było 85% a tu jest tylko 60% to trzeba by
było dopłacić tak ze 4 tysiące.
P. Wójt – tak, ale nie wiadomo co z VAT-em
P. Gromny – czy będzie możliwość na raty
P. Wójt – jeśli się zgodzimy to gmina musi zapłacić a później ściągać od
mieszkańców a wiecie jak było z oczyszczalniami do chwili obecnej nie
wszyscy wpłacili
P. Przew. – wziąć i wpisać ile jest możliwe
P. Kowalska – żebyśmy my się nie wkopali, że damy dużo a nie będzie chętnych
P. Kozioł – z tego co wiem to w Łyczbie pytał sołtys każdego mieszkańca czy
chce się zapisać na coś
P. Wójt – ale tylko W Łyczbie i Łubnicach spisywali sołtysi
P. Przew. – mówiłem żeby zrobić zebrania po wsiach i zebrać kto chce
P. Kowalski – przecież taka deklaracja nas do niczego nie zobowiązuje
P. Witek – ci z firmy robiącej to powinni przyjechać i pogadać z ludźmi
P. Golba – dużo ludzi zniechęciło to co to były wcześniej te spotkania w
Centrum Kultury
P. Skiba – jeździliśmy do Solca oglądać oczyszczalnię, teraz też zrobić wyjazd
gzie coś takiego jest i pokazać ludziom jak to działa. Ja mam pompę ciepła i
jestem bardzo zadowolony w zimie też mam ciepłą wodę.
P. Bryk – solary w zimie też grzeją
P. Przew. – jaka jest decyzja rady czy deklarujemy tak jak proponowała Pani
Wójt
Decyzja Rady – zadeklarować 200 szt. za 3 mln dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego.
P. Wójt – mam jeszcze jedna sprawę, jak pamiętacie w roku ubiegłym
uchwaliliście strategię rozwoju gminy, w jednym z rozdziałów jest zapis o
powołaniu komitetu monitorującego realizację strategii. Do Komitetu tego maja
być powołani między innymi przedsiębiorcy, rolnicy i przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Komitet powołuję ja zarządzeniem ale prośba
abyście podali kogo powołać.
Zgłoszono:
1. Marian Komasara – wyraził zgodę

2.
3.
4.
5.

Leszek nogacki – wyraził zgodę
Wojciech Skiba – wyraził zgodę
Izabela Siwek Oleś – wyraziła zgodę
Ryszard Bryk – wyraził zgodę

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam
obrady dzisiejszej sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala

Marian Komasara

