
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XX / 17        

               z obrad posiedzenia XX  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  23 lutego 2017r. 

 

W posiedzeniu  udział wzięli radni, sołtysi wsi   według  załączonych  list obecności / listy 

obecności stanowią załącznik  Nr 1,2  do protokołu/. 

                                            Ponadto w Sesji udział wzięli : 

1.Sławomir Renkiewicz  -  Wójt  Gminy 

2.Franciszek Bagiński  - Sekretarz Gminy  

3.Grażyna  Franko  -  Skarbnik Gminy 

Jak również w obradach uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce.   

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz, 

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska  

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 10.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   11.00 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14  

 

Adn. pkt.1 
Otwarcia obrad posiedzenia  XX  Nadzwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XX  Nadzwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    20 lutego  2017r.,  które to  

stanowi  załącznik Nr 3  do oryginału  protokołu.     

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi,  Wójta Gminy  Sławomira  Renkiewicza,   

pracowników  Urzędu  Gminy  oraz rodziców obecnych na dzisiejszej Sesji.  

Na podstawie listy obecności stwierdzam,  iż w Sesji bierze udział  14 radnych. 
Obrady  Sesji są w związku z tym prawomocne.     

 

Adn. pkt.2 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodząc do pkt. 2  przystąpił 

do przedstawienia  proponowanego porządku obrad posiedzenia Sesji Rady Gminy.     

Porządek obrad Sesji  został rozdany  radnym na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  XX Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy, 

2) przedstawienie i przyjęcie porządku  obrad, 

3) interpelacje i zapytania radnych,     

4) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

5) podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym  „EDUKATOR” w Łomży.    

6) Wolne wnioski i  informacje, 

7) Zamknięcie  obrad  XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

 

Następnie poinformował, że powstało zamieszanie ze strony rodziców, zarzucają że  

nieprawnie została zwołana Sesja  Nadzwyczajna,  dodał :  Nadzwyczajna Sesja polega na 



tym, że zwołujemy ją w każdej chwili i chodzi   tylko o to, żeby skutecznie byli powiadomieni 

Radni i Sołtysi.  Jeżeli rodzice uważają, że jest coś nie tak to mają  prawo do zaskarżenia.  

Jeśli chodzi o Radnych Powiatowych, którzy też nie otrzymali zaproszenia , Przewodniczący 

poprosił  Sekretarza o wyjaśnienie dlaczego i  jaka to jest procedura? 

Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz poinformował, że na Sesję Nadzwyczajną niekoniecznie 

musimy zapraszać gości.   

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał, że to jest taka szybka decyzja i dotyczyła 

tylko Radnych i Sołtysów.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   przypomniał, że ostatnio było takie 

zdarzenie, dotyczące sesji zwyczajnej i trzeba pilnować, żeby każdy skutecznie był 

powiadamiany.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   

porządku obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do głosowania.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Adn. pkt 3i 4  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   interpelacje i zapytania radnych . 

Interpelacji i zapytań radnych nie było.   

 

Adn. pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwały w sprawie : 
 

- przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze 

umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami Sesji natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu  komisji stałych 

Rady Gminy . Poprosił Wójta o przedstawienie symulacji kosztów  i wyjaśnienia i później 

może będą pytania.  

Sekretarz Gminy pan Franciszek Bagiński w pierwszej kolejności odczytał  projekt 

uchwały wraz  z uzasadnieniem do projektu uchwały .  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił :  do podjęcia pewnych decyzji  

związanych ze Szkołą Podstawową w Pawłówce przyczyniły się dwie rzeczy: po pierwsze  

reforma edukacji  a po drugie, tak jak było w uzasadnieniu projektu uchwały, ciągle  

wzrastające koszty utrzymania tej szkoły.  Jak już wszyscy słyszeli koszt utrzymania szkoły to 

ok. 1 mln zł. natomiast pieniądze, które musi dokładać gmina to jest. ok. pół mln zł.    

Obecnie w szkole licząc klasy I – VI i oddz. „0” uczy się  57 – ro  uczniów oprócz punktu 

przedszkolnego gdzie uczęszcza 7-ro dzieci.  W następnym roku po dojściu kl. VII liczba 

uczniów  zwiększy się do 61, wydatki  zwiększą się o 90 tys. zł. , subwencja wyniesie  więcej 

ok.  32 tys. zł. czyli już w następnym roku gmina będzie musiała  dołożyć nie 500 a 560 tys. 

zł.   W kolejnym roku ponownie zwiększy się liczba uczniów do 64   ponieważ dojdzie kl. 

VIII,  wydatki wzrosną o 180 tys. zł.  natomiast subwencja wrośnie o ok. 56 tys. zł.  w wyniku 



czego  pieniądze, które będzie miał dołożyć samorząd  wyniosą  620 tys. zł.   W kolejnym 

roku liczba uczniów spadnie, wydatki dodatkowe dalej będą wynosiły ok. 180 tys. zł. 

natomiast  subwencji oświatowej  otrzymamy tylko o  16 tys. zł. więcej.   Te  subwencje  o 

których  mówię  proszę nie sumować  bo są to subwencje na kolejne lata. Jeszcze w 

kolejnym roku liczba uczniów spadnie do 57 czyli tak jak w tej chwili, wydatki będą 

wynosiły 180 tys. zł.,  w  następnym roku również będzie 57 dzieci i wydatki również większe 

o 180 tys. zł.   Wydatki większe z bardzo prostego powodu, ponieważ w kl. VII i VIII  

potrzebne będzie ok. 3,5 etatu nauczyciela, przypomnę, że pensum nauczyciela wynosi tylko 

18 godzin także w przeliczeniu  jest to 3,5 etatu.  Wykonując te przeliczenia  brani byli pod 

uwagę  nauczyciele mianowani ponieważ takich jest w Szkole Podstawowej w Pawłówce 

najwięcej.  Gdyby to byli  nauczyciele dyplomowani to wydatki te jeszcze by wzrosły  a 

gdyby to byli stażyści to by  zmalały.  Także w  następnym roku musielibyśmy dołożyć 560 

tys. zł., w kolejnym 620 tys. zł., w kolejnym 660 tys. zł.  i później stała kwota  tj. 680 tys. zł., 

którą samorząd musi dołożyć do Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Natomiast, tak jak Pan 

Sekretarz czytał w uzasadnieniu uchwały, za 680 tys. zł. rocznie czy 620 tys. zł. można 

naprawdę zrobić dużo pożytecznych inwestycji.  Wiadomo, że brakuje u nas dróg i innych 

rzeczy niezbędnych do normalnego funkcjonowania  mieszkańców naszej gminy.  

Wójt dodał, że wspólnie z radnymi odwiedzili dwie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie 

„Edukator”  , zarówno Pani  Dyrektor  we Wronowie jak i Pan  Dyrektor w Żytkiejmach  

bardzo chętnie przyjmą również rodziców, jeżeli wyrażą taką wolę, żeby takie szkoły 

zobaczyć, posłuchać  jak one funkcjonują.  Przypomnę, że szkoły te funkcjonują  tak jak 

szkoły normalne pod samorządami ponieważ i szkoły, które prowadzi gmina  czy miasto są 

szkołami publicznymi i szkoły prowadzone przez  stowarzyszenie „Edukator” też są 

szkołami publicznymi.  Obowiązuje ich kontrola zarówno ze strony urzędu gminy  jak i 

kuratorium  taka sama jak szkoły prowadzone przez samorząd,  obowiązuje  ich również 

taka sama liczba godzin dla poszczególnych klas jak wszystkie pozostałe szkoły.  

Wójt zakończył swoją wypowiedź.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz podziękował Wójtowi za 

przedstawienie symulacji kosztów jakie byłyby ponoszone.  Czy są pytania, czy może ktoś z 

rodziców  chciałby zabrać głos?  

Głos zabrała mieszkanka wsi Kruszki –  wyjaśniła, że  to pismo, które zaraz odczyta zostało 

złożone w sekretariacie, dodała:  jest to podtrzymanie naszego oficjalnego sprzeciwu wobec 

przekazania  szkoły. Następnie odczytała treść  pisma   /kopia  pisma stanowi Załącznik  nr  

4   do protokołu /.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odniósł się do pisma :   chciałem trochę 

sprostować ponieważ, jak Państwo wszyscy słyszeli, w pierwszych zamiarach było 

ograniczenie Szkoły Podstawowej w Pawłówce do Szkoły Filialnej z przedszkolem i kl.I- III. 

Powiedziałem wtedy, że takiej uchwały już więcej nie złożę natomiast nie powiedziałem, że 

szkoła będzie pod nadzorem gminy itd.   Szukaliśmy wspólnie różnych rozwiązań,  skoro 

Państwo życzą sobie, żeby  szkoła była  pełną szkołą ośmioklasową to takie  rozwiązanie 

znaleźliśmy, myślę, że wszystkim korzystne.  Jak  powiedziałem  na początku, przyczyniła się 

do tego między innymi  reforma ponieważ te dwie klasy  to dodatkowy  koszt ok. 180 tys. zł. 

rocznie co po prostu nas dobije jako samorząd.  

Mieszkaniec wsi Łanowicze Małe –    wypowiedział się w imieniu  rodziców, mieszkańców 

gminy Przerośl , jako mieszkaniec , nie od strony nauczyciela,  że nie podoba się  to czy 

sesja była zwołana  prawidłowo,  zgodnie ze  wszystkimi procedurami prawnymi dodając , 

że jeśli Rada podejmie  uchwałę to będzie ona zaskarżona  ponieważ cyt.” jest to sprzeczne 

z tym  co Państwo robicie”.   



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   : macie Państwo do tego prawo, 

my ze swej strony konsultowaliśmy z prawnikiem i  skutecznie muszą  być powiadomieni 

Rada i Sołtysi o  posiedzeniu Sesji Nadzwyczajnej.  

 

Mieszkanka wsi Kruszki  :   w odniesieniu do tego co przed chwilą  powiedział Wójt, że nie 

było zapewnień rodziców zgromadzonych w Pawłówce,   było takie zapewnienie, że 

placówka dostanie szansę na rok  pod opieką nadal gminy nie stowarzyszenia , nie fundacji.  

Te takie szybkie zmiany decyzji i tak naprawdę nie informowanie  nas to jest brak 

konsultacji społecznych  to też jest naszym prawem a Państwa obowiązkiem.   Padło pytanie 

w Pawłówce  odnośnie konsultacji społecznych, kiedy one będą?   I co by było gdyby na 

poprzedniej Sesji  została podjęta  uchwała?  Pan Wójt powiedział cyt. ”nic, bo potem są 

konsultacje społeczne”.    Od tamtej sesji do tej  minęło troszeczkę  czasu, nie ma żadnych 

konsultacji społecznych, bo w ogóle żeby doszło do konsultacji społecznych musi być 

powiadomienie skuteczne, czyli pisemne.  Ze strony gminy w stronę rodziców nie padło 

żadne powiadomienie. Zresztą   Pan Wójt użył  sformuowania w Pawłówce  że cyt. 

„zrobiono ze mnie durnia” . więc my jak ci durnie  okupowaliśmy drzwi sali tak? To jest 

żenujące i jaki wzór my dajemy swoim dzieciom? Bo dziecku pokazuje się, że mówi prawdę, 

pokazuje się samym sobą, najważniejsze jest tutaj dobro dziecka.   Ogólnie rzecz biorąc 

państwo mówią, że konsultowaliście to ze szkołą  we Wronowie i Żytkiejmach.  My też 

konsultujemy to z innymi szkołami, które są pod takimi stowarzyszeniami.  Mamy tutaj 

również odniesienia  np. do ostatnich szacunków  Związku Nauczycielstwa Polskiego,  gdzie 

wyraźnie jest opisane i po imieniu praktycznie nazywana jest struktura funkcjonowania  

takich stowarzyszeń – tam nie chodzi o dzieci, dzieci są drugorzędną sprawą.  To jest 

ogólnie ujmując łamanie konstytucji bo  konstytucja zapewnia: cyt.” samorządy 

zobowiązane są  normatywnie konstytucyjnie ustawowo do prowadzenia szkół i placówek 

publicznych”,  więc my mamy to konstytucyjnie zapewnione.   

Zarzucono nam, że bronimy nauczycieli, czy tak do końca jest?  W tego typu placówkach 

praktycznie  dzieci łączone są w klasach,  my dotarliśmy do takich placówek gdzie są nawet 

trzy klasy połączone żeby był jeden przedmiot prowadzony.  Mówiąc  o nauczycielach , 

chodzi nam o to, żeby poziom nauczania był na tym samym poziomie co jest,  a nie że 

nauczyciele, którzy muszą wyrobić normy godzin krążą  od szkoły do szkoły. Nie wyobrażam 

sobie, żeby dziecko miało jednego dnia cztery języki polskie bo ten nauczyciel musi pojechać 

do innej placówki bo musi tam tej język polski przeprowadzić  a drugiego dnia matematyka 

– to musi być  rozłożone systematycznie każdego dnia lub niemal każdego dnia.   Nie 

traktujcie nas jak powietrze bo my i tak zrobimy co swoje, tak naprawdę wiemy jakie mamy 

prawa i jakie obowiązki ma w stosunku do nas gmina.    

Na zakończenie wypowiedzi stwierdziła ,że okręg Pawłówka dała największe wsparcie dla 

Wójta przy wyborach samorządowych  a teraz  okręg Pawlówka nie może liczyć na Wójta. 

 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  ustosunkował się do wypowiedzi poprzedniczki :  

po pierwsze uchwała dotycząca kl. I-III  podkreślam  byłaby uchwałą intencyjną, właściwą 

uchwałę podejmuje się do końca marca i dopiero po wpłynięciu uchwały intencyjnej są 

przeprowadzane konsultacje z rodzicami, nauczycielami i ze wszystkimi podmiotami, z 

którymi się te  konsultacje prowadzi.  Jeżeli nie ma takiej uchwały  to proszę mi powiedzieć 

co Wójt ma konsultować.   Jeszcze raz podkreślam,  powiedziałem, że takiej uchwały nie 

złożę ale dotyczy to przedszkola i kl. I – III ponieważ Państwo życzyli sobie kl. I – VIII.  

 

  Mieszkanka wsi Kruszki  dodała:  w odniesieniu do tego, że to  rodzice chcieli 



stowarzyszenia, rodzice wspomnieli, że alternatywą być może jest stowarzyszenie, jeżeli 

czegoś się sięga  to potem się to zgłębia i ocenia  czy bierzemy czy nie, czy można 

ryzykować czy nie.  Druga sprawa to rodzice też tutaj na tej sali powiedzieli, że być może 

poszukajmy oszczędności w wymianie pieców, wymianie okien – nic o tym nie wspomniano 

tylko, że rodzice chcieli fundacji  ale tak naprawdę  więcej takich rzeczy co rodzice chcieli 

zostało pominięte.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  przypomniał, że  jeśli chodzi o wymianę okien i 

pieców to ok. 90 tys. zł. stanowią te koszta materialne i niematerialne,  natomiast 

wynagrodzenia to jest  888 tys. zł.   

Mieszkanka wsi Kruszki –  odniosła się jeszcze  do ilości dzieci w szkole i oddziale 

przedszkolnym w tym roku i następnych latach , dodała;  przy naszej placówce trzeba 

uwzględnić taką rzecz,  że ubywa dzieci z Domu Dziecka – te dzieci dochodzą i odchodzą  

ale jest rotacja, więc nie wiemy czy tych dzieci będzie w przyszłym roku czy nie będzie. Nie 

wiemy też,  czy tak jak kiedyś było  uciekanie do miast, to teraz  jest  tendencja  powrotu na 

wieś już nie na samą rolę jako rolnicy ,  też tego nie wiemy więc nie możemy tak od razu 

założyć, że tracimy na wszystkim. Tłumaczyliśmy to wtedy na spotkaniu w Pawłówce ale to 

gdzieś  legło u podstaw.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   zgodził  się z Panią  w zupełności w sprawach 

dotyczących rotacji , dodał :  wszystko to sobie przeliczyłem, będzie oddział przedszkolny  

tylko potem z tego oddziału przedszkolnego  dzieci rocznikami będą szły do klasy I.  Na 

początku zastrzegłem, że nie mówię o dzieciach z przedszkola tylko o dzieciach, które 

kwalifikują się do  „0”.   

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał:  dzieci z punktu przedszkolnego nie są 

objęte obowiązkowym nauczaniem.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  ustosunkował się to wypowiedzi 

poprzedników :  my jako Rada dyskutowaliśmy nad tym,   rozważaliśmy wszystkie warianty. 

Państwo zarzucacie , że macie zagwarantowane konstytucyjnie , że łamiemy konstytucję -  

myślę, że  może jesteśmy ostatnią gminą  tutaj, która utrzymała tą szkołę w Pawłówce bo 

takie gminy ościenne są bogatsze  i dawno już to polikwidowali.  Rozumiemy problem dzieci 

i rodziców  tylko proszę  wejść w położenie Rady , Pana Wójta.  

Następnie Przewodniczący przedstawił symulację kosztów , założenia jakie inwestycje 

miałyby  powstać -  na te inwestycje jest ok. 1mln 700 tys. zł.  i to jest  budowa drogi Prawy 

Las – 100 tys. zł., budowa parkingu w Pawłówce przy kościele i chodnik przy szkole – 31 

tys. zł.,  modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmieciuchówce – 374 tys. zł.  i inne. 

Dodał: praktycznie my tych pieniędzy nie mamy w budżecie, będziemy składali wnioski a 

trzeba pamiętać, że na każde złożenie wniosku trzeba posiadać wkład własny.  Jest bardzo 

ciężka sytuacja i trzeba zrozumieć też i radnych.  

Głos zabrał mieszkaniec wsi Łanowicze  odnosząc się do innych szkół o podobnej ilości 

dzieci jak w szkole w Pawłówce, nawet mniejszej i te szkoły działają.  Dodał:  byliśmy z 

rodzicami na konsultacjach w Kuratorium w Białymstoku, też z radcą prawnym 

konsultowaliśmy i byli oni zdziwieni , że tak  duża szkoła wiejska jak szkoła wiejska w 

Pawłówce  jest oddawana pod opiekę dla stowarzyszenia, nie było takiego przypadku w 

województwie.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zwracając się do  radnego Pana 

Kościucha  zapytał ile dzieci jest w ościennej szkole Dubeninek  tj. w Żytkiejmach  ? 

Odpowiedzi udzieli Wójt : nie licząc dzieci przedszkolnych  w szkole w Żytkiejmach jest 

obecnie 55-ro dzieci i tak  jak mówił Pan Dyrektor podobnie jak u nas  przez pierwsze dwa 

lata liczba dzieci wzrośnie potem   zmaleje.  Czyli jest to szkoła porównywalna do naszej, 



jak również w szkole we Wronowie jest  sześćdziesięcioro kilkoro dzieci. 

Mieszkanka wsi Kruszki    wypowiedziała się odnośnie  listu wystosowanego do Pani 

Premier na temat przekazywania szkół, dodała : jest on dostępny na stronie internetowej w 

sprawie  przejmowania placówek szkolnych, placówek samorządowych dla stowarzyszenia , 

wg raportu,  najnowszych doniesień zostało stwierdzone, że przekazywanie szkół 

stowarzyszeniom nie sprzyja uspołecznianiu , oddawanie ich nie doprowadza do 

zwiększenia zaangażowania rodziców w działalność szkoły ponieważ  stowarzyszenia nie 

dopuszczają rodziców, to nie jest tak, że to jest szkoła publiczna, rodzice  trzymani są od 

tych wewnętrznych spraw troszeczkę z boku.   

Druga sprawa:  problem małych szkół jest złożony ,   cały czas twierdzicie Państwo, że 

koszty utrzymania szkoły  są wysokie i coraz bardziej rosną  ale tak naprawdę po 

przekazaniu tej szkoły gmina nie zaoszczędzi  bo z tego co nam wiadomo samorządy nie 

oszczędzają ze względu na to,  iż nadal muszą pełnić swoją rolę  dofinansowującą  tej 

placówki. Więc jeżeli gmina będzie musiała nadal ponosić opłaty stałe to w jaki sposób chce 

zaoszczędzić?, większość  kosztów leży też po stronie utrzymania budynku.    Tutaj Pani   

odczytała fragment pisma o którym wcześniej wspomniała : cyt.” Zdajemy sobie sprawę z 

kosztów  utrzymania małych placówek ale rozwiązaniem nie jest pozbycie się ich i 

pozbawienie uczniów kształcenia w publicznej samorządowej szkole tym bardziej, że takie 

rozwiązanie nie przynosi oczekiwanych efektów. Samorządy nie oszczędzają na takim 

rozwiązaniu, podkreślał Prezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego, stwierdził to nawet 

Instytut Badań Edukacyjnych. W raporcie przekazywania szkół czytamy, że w przekazywaniu 

szkoły stowarzyszeniu gminy w podobnym stopniu co wcześniej dofinansowują  swoje  

zadania oświatowe”.  

Nadmieniła jeszcze :  czy to jest prawda, bo wg tego raportu to gminy szkolą 

samorządowców do likwidowania w „białych rękawiczkach”  tego typu placówek?  Więc 

pieniądze publiczne nasze idą na szkolenie takiego człowieka, żeby w sposób „w  białych 

rękawiczkach”  bo inaczej tego nazwać nie można, zamknąć taka placówkę?, czy o to 

chodzi, żeby po prostu to zrobić bo to jest nie rentowne?, bo położymy gdzieś kawałek 

drogi?  Szkoła ta stoi od tylu lat i tak naprawdę ma się dobrze i teraz tak szybko się nie 

posypie i nie możemy założyć, że tych dzieci już nie będzie  bo  były - mniej czy więcej  i 

dało się   prowadzić to do przodu.  Wójt w wywiadzie dla radia powiedział, że gdyby nie ta 

reforma to ta szkoła funkcjonowałaby dalej, na wielu imprezach Wójt był  witany jako 

przyjaciel szkoły więc tutaj naprawdę nie jest w porządku.   Poprosiła Pana Wójta by 

odniósł się  do tego, czy faktycznie jest tak, że to samorządy szkolą ludzi do zamykania tego 

typu placówek? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiedział:  za bardzo nie rozumiem pytania ale  

tu ani ja ani nikt z moich urzędników na takim szkoleniu nie był. Nie słyszałem również, 

żeby takie szkolenia gdziekolwiek się odbywały. Większość szkoleń, które organizują firmy to 

wysyłają do nas faksem  lub mailem  bo chcą na tym zarobić.  Nigdy się z czymś takim nie 

spotkałem.    

Wójt odniósł się jeszcze do kosztów  utrzymania szkoły, o których wspomniała w/w, że gmina 

nie zaoszczędzi  i że dalej będzie musiała utrzymywać budynek,   stwierdzając:    budynek 

utrzymuje fundacja, nie gmina. Oczywiście gmina może współpracować  z fundacją bo tak 

się dzieje w tych szkołach w których byliśmy w jakiś skromny sposób przekazując niewielkie 

pieniądze np. na opał.   Natomiast z naszych wyliczeń wynika, że w budżecie gminy zostanie 

w pierwszym roku po przejęciu przez stowarzyszenie  ok. 400 tys. zł., w kolejnych latach 

więcej.  

Mieszkaniec wsi Łanowicze Małe –  odniósł się do kwestii ekonomii :   opieracie Państwo 



to całe zamieszanie na pieniądzach.  Finanse to nie zawsze rzecz najważniejsza.   Porównał 

wsie obwodu Szkoły Podstawowej w Pawłówce podlegające gminie Przerośl  oraz wiatraki 

na tych terenach, które stoją na polach  mieszkańców, rodziców  dzieci i otrzymywany z nich 

podatek.  Dodał:  czy stało by się coś, gdyby  1/3 tej sumy przekazać dla Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce i ta szkoła dalej by funkcjonowała, a te 2/3  przeznaczyć inne 

cele np. zrobienie kolejnej plaży czy drogi w Rakówku?  Tych turbin byłoby może więcej ale 

częściowo zostało to wstrzymane między innymi  przez Państwa Radnych.  

Następnie odniósł się do kwestii poszukiwania oszczędności wśród samych radnych, dodał : 

może nie są to ogromne pieniądze ale to są jednak  pieniądze, stara rada nie zgodziła się na 

to bo stwierdziła, że najlepiej oszczędzić na likwidacji szkoły w Pawłówce, ją najłatwiej 

zamknąć, rodziców przydusić, nauczyciele się nie zgodzą na gorsze warunki to niech sobie 

idą.    Szukajmy  innych dróg  do pozyskiwania pieniędzy tak jak robią to też inne gminy 

ościenne. A nie tylko szukajmy oszczędności w likwidacji szkoły bo szkoła to jest naprawdę 

coś ważnego dla przyszłości  a wydaje mi się, że Państwo często o tym zapominacie.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  ustosunkował się do wypowiedzi 

poprzednika :  nie broniąc tutaj  rady chcę wyjaśnić , że oszczędności te właśnie 

opracowujemy, chociażby w tej kadencji robimy łączone komisje a zdarza się  też, że swoje 

uposażenie przekazujemy  na jakieś cele,  taka sytuacja zaistniała nawet  w Pawłówce. 

Głos zabrał  Radny Pan Piotr Dyczewski zwracając się do rodziców :    odnośnie całego 

zdarzenia , fakt jest faktem, że na samym początku naszej kadencji wszyscy zgłaszali 

wielokrotnie pomysły, żeby oszczędzić, tak jak tu było wspomniane, że część się nie zgodziła,  

i to było wielokrotnie podejmowane i wielokrotnie przygaszane.  Przy tworzeniu budżetu na  

2017 rok znów była o tym rozmowa  i też zostało to wygaszone.    Natomiast  odnośnie 

likwidacji tej szkoły można było zrobić tak jak na początku rozmowy  -  zostawić kl. I-III i te 

małe dzieci a pozostałe  wozić -  czy byście  to przyjęli? Na pewno też  byłyby jakieś 

nieporozumienia bo to jest normalne.  To, że nauczyciele trochę też nakręcają  tą całą 

sytuację to też jest prawdą,  to, że dokładamy i to dużo to też jest prawdą. Miałem 

wątpliwości co do tego ale sam  przeliczyłem i to, że te kilkaset tysięcy będziemy dokładać 

to też jest prawdą i jeżeli szkołę   przejmie fundacja i będzie prowadzić to  tu jest zadanie 

Wójta – w jakiej formie podpisze umowę.   Jeżeli umowa zostanie podpisana solidnie 

względem i według statutu i będziemy się tego trzymać i jakby rodzice będą chcieli od 

samego  początku w jakiejś mierze w tym uczestniczyć, spotkać się , porozmawiać, nawet 

pojechać w kilka osób sprawdzić to  myślę, że  te wszystkie niedowierzania  by przygasły.  

Wiadomo, że  najwięcej przy tym układzie stracą niestety  nauczyciele, taka jest prawda. Ja 

miałem zamiar w ogóle się wstrzymywać od  głosowania ale mówię to przy was wszystkich , 

będę głosować  za tym żeby to na razie ruszyło.  Jeśli chodzi o umowy to jest tak, że można 

podpisywać na okres wieloletni, roczny z półrocznym wypowiedzeniem, rozwiązaniem itd.  

Można to przecież w każdej chwili odwrócić w drugą stronę tylko, że nikt z nas nie chce 

podjąć  tego ryzyka i to jest cały problem. 

Mieszkanka wsi Pawłówka –    wtrąciła: ale fundacja stwierdzi nieopłacalność i co te 

pieniądze wracają do nas, znajdą się pieniądze  a szkoła pod samorząd – nie wierzę.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  będą musiały się znaleźć ,  gmina dobierała  ze względu na 

zadłużenie to  będzie dobierała i coraz bardziej się zadłużała, wiatraki jakoś nie pomagają.  

Dodał, że  był  uczestnikiem  likwidacji szkoły w Zarzeczu wówczas był przewodniczącym,  

gdzie było wtedy 16 czy 17 uczniów ,  6 nauczycieli i 2 ludzi z obsługi. W przeliczeniu na 

ucznia to podobny koszt wychodzi jak tutaj, w tej szkole.  

Mieszkanka wsi Kruszki    zadała pytanie:  proszę podać przykład szkoły która spod 

ramienia stowarzyszenia czy fundacji wróciła do samorządu?  



Nastąpiła krótka burzliwa dyskusja. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu dla Sekretarza Gminy.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dla uzupełnienia  przedstawił dwie sprawy : 

- Szkoła Podstawowa w Pawłówce jest szkołą publiczną, w każdej chwili może być umowa 

rozwiązana i wraca do szkoły, nie jest tak, że jak jest umowa rozwiązana to nie ma szkoły.  

Jeżeli  się skończy umowa także wraca do gminy i dalej jest szkołą publiczną. Kwestia 

stowarzyszenia -   stowarzyszenie  nie jest organizacją która zarabia.  

- kolejna sprawa – odniesienie do słów Pana Leończuka w sprawie  odwołania  :   przejęcie 

przez stowarzyszenie trochę  to inaczej funkcjonuje niż likwidacja lub przekształcenie szkoły. 

Jeżeli chodzi o likwidację czy przekształcenie szkoły to tam jest termin  28 luty i jeżeli 

procedur się nie zachowa to potem aż za rok.  Przy przekazaniu dla stowarzyszenia, jeżeli 

okazałoby się, że Wojewoda wnosiłby zarzuty to potem  następna sesja i np. nastąpiło by to 

od 1 października  czyli  jakby skuteczność odwołania ewentualnie może być  ale to nic nie 

zmienia tylko jakby  zaszkodzi się dla dzieci  bo w ciągu roku szkolnego by to się 

przekazywało.   

Mieszkanka wsi Kruszki   odniosła się jeszcze do tego, że oddajemy szkołę fundacji potem 

jak pojawią się  jakieś pieniądze to  weźmiemy tą szkołę pod siebie , to tak jak przykład 

naszego domu dziecka  - nie było 500+ było więcej dzieci, pojawiło się 500+  nie ma dzieci.  

Co będzie dalej jak zabiorą 500+?  Może znów dzieci wrócą i będzie frekwencja.   

 

Uwag i zapytań więcej nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania  do prowadzenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży  głosowało 14 

radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XX/ 142 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  23 lutego  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 5   do protokołu  

  

 

 

Adn. pkt  6 
W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

Radny Pan Piotr Dyczewski   zwracając się do rodziców :  macie jedną racje w tym, że nie 

było konsultacji  przed przekazaniem, przed tą zmianą. Ja osobiście zgadzam się z tym, że 

wcześniej nie było  żadnych rozmów i to był błąd.    

 

 
 

 

 



Adn. pkt  7     
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XX 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   
  


