
UCHWAŁA NR XXXI/310/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wniosku o weryfikację 
i zmianę decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty dotyczącą braku zgody na przeniesienie Przedszkola 

Gminnego w Lipkach Wielkich do budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Santok przyjmuje stanowisko w sprawie wniosku o weryfikację 
i zmianę decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty dotyczącą braku zgody na przeniesienie Przedszkola Gminnego 
w Lipkach Wielkich do budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Rada Gminy Santok zobowiązuje Wójta Gminy Santok do przesłania niniejszej uchwały Lubuskiemu 
Kuratorowi Oświaty. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/310/2021 

Rady Gminy Santok 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Stanowisko Rady Gminy Santok 

Sz. P. Ewa Rawa 

        Lubuski Kurator Oświaty 

Szanowna Pani Kurator, 

Zwracamy się do Pani wnioskiem o weryfikację i zmianę decyzji w sprawie braku zgody na przeniesienie 
Przedszkola Gminnego w Lipkach Wielkich do budynku Szkoły Podstawowej w tej samej miejscowości. 

W niniejszym Stanowisku nie chcemy odnosić się do zagadnień dotyczących organizacji w obszarze 
oświaty, które zostały szczegółowo opisane we wniosku złożonym do Pani przez Wójta Gminy Santok. 
p. Pawła Pisarka, ale zwrócić Pani uwagę na całościowe aspekty funkcjonowania naszej gminy. 

Gmina Santok jest jednostką, która nie ma w swojej strukturze osadniczej jednego, dominującego 
centrum. Powyższa przesłanka, plus kształt terytorialny gminy, gdzie od zachodniego do wschodniego 
krańca gminy jest ok. 25 kilometrów, powoduje, że samorząd zmuszony jest utrzymywać instytucje 
użyteczności publicznej (nie tylko edukacyjne) w wielu lokalizacjach, co skutkuje znaczącym obciążeniem 
dla budżetu gminy. 

Co więcej, Gmina Santok podlega przeobrażeniom demograficznym, które przebiegają w nierównym 
stopniu. W zachodniej części gminy liczba ludności rośnie, centralna część gminy jest w stabilnej sytuacji 
demograficznej, podczas gdy we wschodniej części mieszkańców ubywa. Teren obsługiwany przez szkołę 
i przedszkole w Lipkach Wielkich zamieszkiwany jest przez ok. 20% mieszkańców gminy i wskaźnik ten, 
zgodnie z prognozami demograficznymi, będzie ulegać jedynie pogorszeniu. Zmienić tę sytuację można 
jedynie kosztem kierowania mieszkańców z innych rejonów, co pogorszyłoby ich sytuację i byłoby zapewne 
źródłem uzasadnionych protestów oraz kosztem obniżenia tym samym wskaźników w sąsiednich 
placówkach w m. Santok. 

Tym samym pomysł, aby poprawić efektywność wydatkowania środków finansowych bez obniżania 
standardów edukacji i opieki przedszkolnej wydaje nam się trafny. Tym bardziej, że wzorowany jest na 
sprawdzonym przykładzie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Santoku. 

Rada oraz Wójt Gminy Santok przykładają dużą wagę do zachowania spójności całej gminy. Gmina 
Santok poniosła ogromne, w stosunku do wielkości swojego budżetu, wydatki na budowę systemu 
kanalizacji sanitarnej w Lipkach Wielkich, żeby standard życia w tej miejscowości był podobny, jak 
w miejscowościach obsługiwanych przez gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Podobnie jest 
z zaopatrzeniem w wodę, które choćby z uwagi na zastosowaną dopłatę do jej ceny kosztowniejsze jest na 
gorzej zurbanizowanych terenach w okolicach Lipek Wielkich, czy w przypadku komunikacji publicznej, 
która zorganizowana została dla terenu całej gminy, w tym głównie w celu wyeliminowania 
komunikacyjnego wykluczenia wschodniej części gminy. 

Dlatego z przykrością odbieramy, że swoją arbitralną decyzją nie uwzględniła Pani naszej specyfiki oraz 
wysiłków na rzecz zrównoważenia budżetu naszej gminy. Uważamy, że po dokonaniu postulowanego 
przeniesienia, jakość edukacji zarówno na poziomie przedszkolnym, jak i szkolnym pozostałaby 
w miejscowości Lipki Wielkie na dotychczasowym poziomie. Natomiast wobec podjętej przez Panią 
decyzji pozostajemy z koniecznością utrzymywania niewykorzystanych przestrzeni w Szkole Podstawowej 
oraz brakiem siedziby dla Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Dlatego apelujemy do Pani o ponowne pochylenie się nad przedstawionym problemem oraz zmianę 
dotychczasowego stanowiska.
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