Szprotawa, 07-01-2022 r.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Szprotawie

LIST OTWARTY

W związku z publikacją w sprawie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego w Szprotawie, która ukazała się w grudniu 2021 r. w Biuletynie Urzędu Miejskiego
w Szprotawie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w
Szprotawie, ustosunkowując się do zamieszczonych tam informacji, czuje się w obowiązku
przedstawić opinii publicznej pełny przebieg wydarzeń.
Do 1 września 2021 stroną umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Szprotawie na potrzeby działalności Społecznej Szkoły Podstawowej
był Powiat Żagański, z którym współpraca układała się bardzo dobrze i opierała się na
zasadach poszanowania prawa i wzajemnego szacunku. Również współpraca z dyrektorem
ZSO przebiegała bez zarzutu, przy wzajemnej pomocy i częstym wsparciu finansowym ze
strony SSP.
Od dnia 1 września 2021 Gmina Szprotawa przejęła obowiązki Powiatu w zakresie
prowadzenia ZSO w Szprotawie oraz wynikające z tego zobowiązania wobec najemców
pomieszczeń ZSO. Informacja przekazana w Biuletynie pomija bardzo istotną kwestię,
iż Burmistrz Szprotawy wydał w dniu 27 sierpnia 2021 r. zarządzenie o wysokości
stawek najmu budynków oświatowych podległych Gminie Szprotawa, które ukazało się
w BIP

3-go września 2021. W tym Zarządzeniu Burmistrz Szprotawy określił stawki

czynszu najmu sal dydaktycznych, komputerowych, gimnastycznych, korytarzy, terenu wokół
szkoły w stawkach godzinowych, a także zobowiązał wynajmujących czyli dyrektorów szkół
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do zmian umów najmu zgodnych z tym Zarządzeniem. Społeczna Szkoła Podstawowa jest
jedyną szkołą na terenie Gminy Szprotawa, która wynajmuje pomieszczenia szkolne na
prowadzenie

działalności

edukacyjnej

w

perspektywie

długoterminowej.

Zaproponowana przez Dyrektora ZSO poprzedniemu Zarządowi Stowarzyszenia
podwyżka czynszu na podstawie Zarządzenia Burmistrza stanowiła kwotę, która
wynosiła 350% kwoty dotychczasowego czynszu - bez prawa do negocjacji. Nowa umowa
z nową stawką została przedstawiona Zarządowi przez Dyrektora ZSO w dniu 4 października
2021, przy czym zgodnie z nową umową nowe stawki miały obowiązywać od 1 października
2021. Zarząd odmówił podpisania przedstawionej umowy, planując przeprowadzenie
negocjacji z władzami Gminy Szprotawy w celu wypracowania kompromisu, o czym
poinformował Dyrektora ZSO .
Zanim doszło do negocjacji, Zarząd Stowarzyszenia już 6 października 2021
dostał wypowiedzenie umowy najmu. W konsekwencji Prezes Stowarzyszenia zwrócił się
pismem do Burmistrza (pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 8 października 2021 r.) o
podjęcie negocjacji. Decyzja o podjęciu negocjacji była ustalona na zebraniu Zarządu w dniu
6 października 2021 – po otrzymaniu wypowiedzenia warunków najmu przez Dyrektora ZSO.
Zarząd miał umówione w tej sprawie wstępne spotkanie z Burmistrzem w dniu 8 października
2021.
Spotkanie ówczesnego Zarządu Stowarzyszenia doszło do skutku w dniu 8
października 2021 zgodnie z planem. Potwierdzamy, że ówczesny Zarząd w dniu 8
października dostarczył na ręce p. Wiceburmistrz kolejne pismo, w którym informował, że
zamierza zlikwidować Społeczną Szkołę Podstawową, jednocześnie prosząc o kontynuację
nauki dla uczniów likwidowanej szkoły w budynku ZSO. Pismo to zostało złożone, ponieważ
przytaczane przez Zarząd na spotkaniu z Burmistrzem argumenty za obniżką czynszudługoterminowy najem dużej powierzchni, działalność nie przynosząca dochodu- nie znalazły
zrozumienie u pana Burmistrza. Zarząd podjął taką decyzję, nie informując Dyrekcji SSP,
grona pedagogicznego, pracowników szkoły oraz rodziców.
W dniu 18 października 2021 odbyło się spotkanie Zarządu z Burmistrzem i
Wiceburmistrz Szprotawy, na które została również zaproszona Dyrektor SSP. Na spotkaniu
Burmistrz wyraził wolę przejęcia uczniów SSP jako uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Szprotawie.
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W dniu 20 października 2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
z rodzicami uczniów SSP, na którym Zarząd Stowarzyszenia poinformował o zaistniałej
sytuacji, o podjętych do tej pory działaniach oraz o możliwości likwidacji SSP w związku
z drastyczną podwyżką czynszu.

Rodzice obecni na spotkaniu nie wyrazili chęci

dobrowolnego przeniesienia swoich dzieci z SSP do SP2 , którą wskazał Burmistrz
Szprotawy jako dalsze miejsce edukacji ich dzieci.
Rada Rodziców SSP po przeanalizowaniu Zarządzenia nr 0050/155/2021,
w oparciu o treść załącznika nr 2 tego Zarządzenia złożyła 21 października 2021 r.
pismo do Burmistrza Szprotawy z prośbą o wynajęcie pomieszczeń na działalność SSP
za 1 zł, gdyż spełnia wymagania uprawniające do najmu w tej kwocie. Podstawą złożenia
pisma był załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza, które zezwala na wynajem pomieszczeń
za 1 zł dla stowarzyszeń prowadzących działalność edukacyjną, które nie osiągają żadnych
korzyści majątkowych z tego tytułu.
W dniu 26 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie ówczesnego
Zarządu i Rady Rodziców SSP z Burmistrzem oraz radnymi Miasta Szprotawy. Na
spotkaniu tym nie doszło do porozumienia, gdyż władze Gminy nie wyraziły woli
przystąpienia do negocjacji. Również w trakcie tego spotkania jeden z członków Zarządu
Stowarzyszenia złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
Po spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia i Rady Rodziców SSP z Burmistrzem
Szprotawy został powołany nowy skład Zarządu Stowarzyszenia , który nie ma zamiaru
likwidować szkoły (o czym pisemnie poinformował Burmistrza Szprotawy), a wręcz
przeciwnie – zamierza tę szkołę jeszcze bardziej rozwinąć.
Należy przy tym nadmienić, że po spotkaniu w dniu 26 października 2021 r. włodarz
miasta wielokrotnie -na łamach prasy, na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2021 r.,
na portalach społecznościowych - uwłaczał godności rodziców i pracowników szkoły.
W każdym przekazie podawanym przez Gminę Szprotawa były zawierane wybiórcze
informacje o przebiegu rozmów pomiędzy Gminą a szkołą i Stowarzyszeniem. Co więcej,
również niektórzy radni miasta wypowiadali się niestosownie o rodzicach uczniów SSP.
W związku z powyższym obecny Zarząd Stowarzyszenia powziął przekonanie, że propozycja
wyznaczenia terminu kolejnego spotkania jest bezcelowa i nie spowoduje rozwiązania
powstałego sporu. Biorąc jednak pod uwagę, że Burmistrz w piśmie z dnia 15 listopada 2021
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r. osobiście zaprosił Zarząd Stowarzyszenia na kolejne spotkanie, członkowie obecnego
Zarządu Stowarzyszenia zgodzili się wziąć w nim udział.
Drugie spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z przedstawicielami UM Szprotawy,
na które jednak Burmistrz Szprotawy nie przyszedł, odbyło się w dniu 29 listopada 2021
r. Na tym spotkaniu również nie doszło do wypracowania wspólnych działań
zmierzających do ustalenia wysokości najmu. Strona UM zaproponowała kolejne spotkanie
po uprawomocnieniu się Zarządzenia Burmistrza Szprotawy nr 0050/166/2021 i decyzji
Wojewody Lubuskiego dotyczącej określenia zgodności z prawem zarządzeń Burmistrza
określających stawki najmu pomieszczeń placówek oświatowych.
Nasze Stowarzyszenie niezmiennie deklaruje gotowość do udziału w rozmowach
prowadzących do ustalenia adekwatnych stawek najmu pomieszczeń zajmowanych
przez SSP w ZSO. Stowarzyszenie wskazuje jedynie, aby zarówno rozmowy, jak i działania
władz miasta opierały się rzeczywiście na zasadach równego traktowania wszystkich
najemców i szacunku do ich poczynań. Natomiast dotychczasowe działania Burmistrza,
tempo tych działań i wprowadzane przez władze miasta akty prawne świadczą jedynie o tym,
że zmierzają one do pogorszenia sytuacji Społecznej Szkoły Podstawowej i jej nierównego
oraz dyskryminującego traktowania.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia
AiP LO w Szprotawie
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