
Stanowisko Klubu Jedność w sprawie projektu uchwały dotyczącej
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Kierownicy Jednostek, szanowni Sołtysi i  uczestnicy
Sesji…

Wśród projektów uchwał zapisanych do porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej są dwa,
które  przejdą do niechlubnej historii Chocianowa. Pierwszym aktem jest  Uchwała o  nowej
sieci  szkół  oraz  powiązana  z  nią  uchwała  wnosząca  skargę  na  decyzję  dolnośląskiego
Kuratora Oświaty. Decyzja kuratora sprowadza się do akceptacji projektu, pod warunkiem
utworzenia  osobnej  szkoły  podstawowej  w  budynku  gimnazjum.  Niestety  nasz  organ
wykonawczy zastosował trick. Żeby nie realizować dobrej  decyzji,  namawia radnych do
pójścia na wojnę z kuratorem i także – co tu dużo mówić- ze zdrowym rozsądkiem. 

Szanowni  Radni,  czytając  uzasadnienie  zawarte  w  skardze,  które  nota  bene  jest  także
uzasadnieniem do dyskutowanej uchwały skarżącej decyzję kuratora, nie ulega wątpliwości,
że  nie  pisał  tego  prawnik.  Uzasadnienie  ma  wszelkie  walory  publicystyki  połączonej  z
trendami lokalnej polityki, ale nie podnosi spraw, które Sąd ma oceniać.  W uzasadnieni
Franciszek  Skibicki  podnosi,  że  organ  nadzoru  pedagogicznego  nie  uzasadnił,  dlaczego
postawił warunek. Organ wykonawczy w pozwie da WSA opowiada o granicach wolności
jaką  ma  lokalna  społeczność  przy  realizacji  obowiązku  szkolnego  na  poziomie
podstawowym. Byłoby to tylko żenujące, gdyby nie to, że jest nieodpowiedzialne. Okazuje
się, że Franciszek Skibicki realizację zadań zaczyna prowadzić za pomocą skarg, które są
tylko trickami, grą na czas, zaklinaniem rzeczywistości. Niedawno skarżył Regionalną Izbę
Obrachunkową, teraz Radzie podsuwa naiwną w swoim wyrazie i treści skargę na decyzję
organu nadzorującego oświatę. 

Szanowni Radni, zadaję proste pytanie: co Sąd Administracyjny weźmie pod uwagę przy
orzekaniu  w sprawie skargi? Na pewno nie będzie oceniać,  czy wariant sieci  szkół  wg
Franciszka Skibickiego jest lepszy od koncepcji kuratora. Sąd nie jest od merytorycznych
ocen w sprawie oświaty, nie wejdzie także w kompetencje Kuratora, żeby wydawać decyzje,
czy lepsze jest gimnazjum wcielone w struktury podstawówki, czy też powinny powstać
dwie niezależne szkoły poziomu podstawowego. Oddali  skargę, ponieważ organ nadzoru
pedagogicznego ma ustawowe obowiązki związane z wydawaniem decyzji wiążących w tej
materii. Wydał decyzję, która jak każda decyzja podlega zaskarżeniu, niemniej jest wiążąca
gminnego dla organu wykonawczego. 

Nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie Franciszka Skibickiego jest tylko grą na czas
i  odsuwaniem wykonania  decyzji  kuratora.  Co  stanie  się  z  oświatą  w  Chocianowe,  po
oddaleniu skargi przez Sąd Administracyjny. Rada będzie winna, że wszystko zaczniemy
budować od początku, krok po kroku dochodzić do wniosków, które są lekceważone teraz.
Za  kilka  miesięcy  będziemy  zmuszeni  pracować  na  otwartym  sercu,  czyli  na  fatalnej
uchwale o przystosowaniu sieci szkół do reformy oświaty. Nastąpi totalny chaos oświatowy,
jakiego ta gmina jeszcze nie zaznała. 



Franciszek Skibicki, dopiero pod wpływem decyzji kuratora do uchwały dopisał, że w 2019
roku,  z  filii  podstawówki,  którą  de  facto  za  chwilę  stanie  się  gimnazjum   utworzymy
samodzielną szkołę. To gest w kierunku Kuratora, ale równie naiwny, jak uzasadnienie do
skargi.  Przez  dwa  lata  Franciszek  Skibicki  nic  nie  zrobi  w  przystosowaniu  filii  do
samodzielnego funkcjonowania. Zdziesiątkuje kadrę nauczycielską, zdezorganizuje w miarę
sprawną organizacyjnie  szkołę.  Wszystko  trzeba  będzie  zaczynać  od  nowa,  a  na  koszty
poniesione  z  powodu  forsowania  niedopracowanej  uchwały  nałożą  się  nowe.  Jest  takie
powiedzenie, że jeśli coś robi się szybko i niechlujnie, robi się dwa razy…

Radnych, którzy zastanawiają się, czy głosować za przyjęciem omawianych uchwał proszę,
by podczas głosowania wzięli pod uwagę tych kilka refleksji ujętych w stanowisku Klubu
Jedność.

Radni Klubu Jedność zagłosują przeciwko w/w uchwałom. 

Prosimy, by Stanowisko Klubu znalazło się w protokole z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej
Chocianowa  Dziękuję! 

Z poważaniem 

Bogdan Nuciński

Bogumiła Cymbała 

Krzysztof Kowalczyk 


