Uchwała Nr X/63/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG
Zarządu Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały
Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w
Wokowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm. )
Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje:
§1
Odrzuca się w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG
Zarządu Oddziału w Brzesku opiniujące negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w
Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej
na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik.
§2
Wykonanie uchwały, poprzez jej doręczenie wraz z uzasadnieniem do Związku
Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarząd Oddziału w Brzesku, powierza się Przewodniczącemu
Rady Miejskiej w Brzesku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG
Zarządu Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały
Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w
Wokowicach.
Rada Miejska w Brzesku odrzuca w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa
Polskiego ZG Zarządu Oddziału w Brzesku, opiniujące negatywnie projekt uchwały w
sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji
Szkoły Filialnej w Wokowicach.
W uzasadnieniu swojego stanowiska Związek Nauczycielstwa Polskiego podnosi fakt,
że:
- likwidacja Szkoły Filialnej w Wokowicach niesie za sobą degradację wsi, wynikającą z
pozbawienia mieszkańców jakiegokolwiek ośrodka kultury,
- uczniowie szkoły a więc małe dzieci od 6 roku życia będą oderwane od naturalnego
środowiska domowego i lokalnego i zmuszone do pokonywania trudu związanego z
codziennymi dojazdami,
- dowóz tak małych dzieci, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, skutkować będzie
wysoką absencją chorobową, która na pewno nie wpłynie korzystnie na osiągnięcie
zapowiadanego sukcesu edukacyjnego wynikającego z likwidacji szkoły w Wokowicach,
- przedstawiony projekt uchwały nie zawiera najmniejszej wzmianki o losach pracowników
szkoły, co w sposób szczególny jest przedmiotem zainteresowania ZNP z racji ustawowych i
statutowych uprawnień,
- organ samorządu terytorialnego kieruje się wyłącznie czynnikiem ekonomicznym,
- zarzutem jest również fakt wyzbycia się przez organ prowadzący zadania własnego,
ustalonego treścią aktu rangi ustawowej,
- kolejnym zarzutem jest zagwarantowanie uczniom nauki w szkole, ale nie w obwodzie
dotychczasowym,
- ponadto Zarząd Oddziału ZNP wspomina również o tym, że wobec zaniechania likwidacji
szkoły w Łękach, rodzice zadeklarowali, iż dzieci z Wokowic będą się uczyły w PSP w
Łękach.

Odpowiadając na zarzuty w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Wokowicach Rada
Miejska w Brzesku informuje:
- szkoła jest jedną ze składowych upowszechniających kulturę

wiejską. Oprócz Szkoły

funkcjonują inne ośrodki, które mogą promować kulturę w środowisku wiejskim są to:
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlica wiejska i inne
stowarzyszenia, które tworzą dorobek kulturalny w danej wsi,
- nie jest prawdą, że dzieci będą oderwane od naturalnego środowiska domowego ponieważ
przebywają poza domem także uczęszczając do szkoły filialnej w Wokowicach,
- gmina wzięła na siebie obowiązek dowozu dzieci do szkoły zorganizowanym transportem
wraz z opieką z miejsc usytuowanych w pobliżu zamieszkania uczniów i uzgodnionych
wspólnie z rodzicami uczniów. Wynika z tego, że droga ucznia do szkoły bez opieki będzie
krótsza w przeliczeniu na dojście

niż w chwili obecnej, ale bezpieczniejsza z punktu

zagrożeń zdarzeniami drogowymi
- co do zarzutu , że w uchwale nie znalazły się żadne postanowienia traktujące o
pracownikach likwidowanej szkoły to należy stwierdzić, że sprawy te wykraczają poza
kompetencje organu prowadzącego. Są to bowiem czynności podejmowane w związku z
likwidacją, w szczególności czynności z zakresu prawa pracy (m.in. wypowiadania umów o
pracę, stosunków pracy z mianowania, przenoszenia nauczycieli likwidowanej szkoły na ich
wniosek w stan nieczynny itp.). Tych czynności dokonuje dyrektor likwidowanej szkoły jako
osoba występująca w imieniu pracodawcy w stosunkach pracy, a nie organ prowadzący
szkołę, który nie ma do tego żadnego umocowania. Ponadto kwestie te uregulowane są
szczegółowo w Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie Pracy a uchwała nie może regulować
jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie
naruszająca prawo, jest nieważna. Niemniej jednak zatrudnionym przez Szkołę w Sterkowcu
nauczycielom, pracującym w likwidowanej filii Wokowice, zaproponowano nowe warunki
pracy,
- czynnik ekonomiczny jest ważny, ale jest też czynnik edukacyjny, który w tym przypadku
jest decydującym,
- gmina nie wyzbywa się zadania własnego tylko optymalizuje sieć szkolną biorąc pod uwagę
sytuację demograficzną na terenie Gminy, proponując uczniom lepsze warunki do nauki.
- proponowana Szkoła Podstawowa w Szczepanowie posiada zdecydowanie lepszą bazę niż
szkoła filialna i macierzysta w Sterkowcu. Zapewnia ona lepsze warunki zdobywania wiedzy
jak również warunki socjalne, których w szkole filialnej nie ma i w najbliższym czasie Gmina
nie posiada środków na ich poprawę.

- co się zaś tyczy wyboru rodziców innej szkoły niż szkoła proponowana prze Gminę jest to
w kompetencji rodziców.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

