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Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych spraw dotyczących gminy. Korzystając z nadanych nam 

uprawnień - art. 24 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnosimy interpelację do Wójta 

Gminy dot. budynków szkół podstawowych w miejscowościach Smardzewo i Przeciszewo. 

Szanowny Panie Wójcie, 

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Krzysztofa Dwojewskiego na sesji nr XXIII z dnia 9.01.2020 r, 

zwracamy się z prośbą o jednoznaczną deklarację w sprawie przyszłości budynków należących do Gminy 

Staroźreby, przeznaczonymi obecnie na cele oświatowe. 

Samorządy w całej Polsce borykają się ze znacznym spadkiem demograficznym i co za tym idzie 

niewystarczającą (niewspółmierną do kosztów utrzymania szkół) subwencją oświatową. Nasz wspólny 

samorząd borykający się z problemami finansowymi, zobligowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz 

Program Postępowania Naprawczego przewiduje likwidację szkół podstawowych w Smardzewie i Przeciszewie.  

Stoimy na stanowisku, że mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości, nie powinni zostać pozbawieni 

budynków, które (według informacji przekazywanych przez nich) były budowane ze środków prywatnych 

i składkowych, siłami rąk ich przodków. Zgadzamy się z argumentami mieszkańców, w których podnoszą 

problemy lokalowe przy organizacji choćby spotkania wiejskiego, czy innej inicjatywy (np. spotkania Koła 

Gospodyń Wiejskich, organizacji lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej itp.) 

Dlatego, zwracamy się do Pana Wójta Kamila Groszewskiego o zabezpieczenie interesu mieszkańców 

Smardzewa i Przeciszewa, aby w przypadku likwidacji placówek oświatowych, w istniejących budynkach 

zorganizować Świetlice Wiejskie. Formalnie budynki byłyby dalej własnością Gminy Staroźreby, jednakże 

bieżące zarządzanie nieruchomością można by powierzyć stowarzyszeniu powołanemu przez Radę Sołecką, 

Sołtysa lub grupę mieszkańców. 

Program Postępowania Naprawczego nie zakładał sprzedaży budynków w przypadku likwidacji szkół. Nie 

wyszczególniamy zatem konsekwencji finansowych niniejszej interpelacji. Kwestie finansowania 

nowopowstałych świetlic wiejskich byłyby uszczegółowione odrębnymi ustaleniami i dokumentem. 

Prosimy Pana Wójta o ustosunkowanie się do pomysłu Radnego Krzysztofa Dwojewskiego, zawartego 

w naszej wspólnej interpelacji i przekazania oficjalnego stanowiska Pana Wójta w przedmiotowej sprawie. 

   

 Z wyrazami szacunku 

/ - / Krzysztof Dwojewski 

/ - / Łukasz Kinalski 


