
Stanowisko w sprawie oświaty w gminie Leśniowice

W związku z opublikowaniem na stronach Związku Nauczycielstwa Polskiego

oddziału powiatowego w Chełmie wywodów na temat reformy oświaty w gminie Leśniowice

pt.: „Leśniowska demokracja" oraz „Prawda bol i najbardziej'?-Rada Gminy Leśniowice"

trudno polemizować i prowadzić dialog z betonowym niereforrnowalnym 7,\viązkiem

Nauczycielstwa Polskiego, ale w imieniu społeczności gminy Leśniowice nie możemy sobie

pozwolić jednak na dalsze ingerowanie w działalność naszego samorządu i obrażanie nas,

pisania nadal kłamliwych wywodów, co zmusza nas do zabrania po raz ostatni głosu w tej

sprawie.

Nie trudno zauważyć, że nie jest to stanowisko Pani Suchań gdyż rozumiemy, że jest

to za trudna lekcja dla Pani, tylko zbiorowe wypociny wszystkich zawiedzionych członków

ZNP pod przywództwem Pana Broniarza (dokumenty nie podpisane). Ze smutkiem jednak

przyjmujemy fakt, że aż tyle czasu bo aż trzy miesiące armii etatowych pracowników ZNP

zajęły prace nad tymi dokumentami, widocznie trudna to była praca tylko komu ona jest

potrzebna! Lepiej jak ZNP wyjaśniłby czy funkcjonujące w Chełmie przedszkola, szkoły

prowadzone nic przez samorząd powstały w wyniku likwidacji szkół??? Czy prowadzone

przez Związek Nauczycielstwa Polskiego szkoły powstały w wyniku likwidacji szkół???

Wstyd i hańba takiemu Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który doprowadził

do zwolnienia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sielcu, przeciwnemu funkcjonowania szkół

stowarzyszeniowych w gminie, gdzie po ponad pół roku nagle staje się obrońcą tych

nauczycieli w sprawach przywrócenia ich do pracy w „nielegalnej" szkole prowadzonej pr/ez

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe!!! Wstyd, że tylko publ ikuje rzeczy

wygodne lub usterkujące nasz trud i prace w działaniu na rzecz ratowania funkcjonowania

małych szkół wiejskich! W tak wielkim, obszernym temacie przeprowadzonych reform

oświatowych w tak krótkim i dynamicznym czasie pod wyłącznym i szczególnym nadzorem

Związku Nauczycielstwa Polskiego (/a co serdec/.nie d/ iękujcmy!! ) nic ukrywamy,

że popełniliśmy drobne błędy, które w żaden sposób i w żadnym momencie nie zaważyły nad

osiągnięciem zamierzonego celu.

Cieszymy się, że ten innowacyjny proces reform jest nauką i szkołą dla wszystkich,

z czego większość jest pod wrażeniem i wyciągnęła pozytywne wnioski oprócz Związku

Nauczycielstwa Polskiego! Szczegółowo sytuacja została Państwu wyjaśniona j u / dawno

bo 18 marca 2013 r. w postanowieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty (załącznik), uznająca

prawidłowość i legalność funkcjonowania szkół oraz wyraźnie określono, że działalność

Państwa nakierowana jest tylko na destabilizację i wprowadzenie chaosu!



Nikt z naszej strony nie atakuje Związku tylko w sposób jak najprostszy chciał

przekazać, że konieczne są zmiany w oświacie bo nie da się w warunkach gmin wiejskich

zaspokoić wynagrodzenia wynikającego z Karty Nauczyciela i utrzymać wszystkich szkół

w gminie. Wszyscy to proste przesłanie zrozumieli tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego

tego nie potrafił!

To nie my, a Związek ciągle atakuje, skarży na nas i podburzał nauczycieli ze Szkoły

Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Sielcu na organy gminy na dowód czego

przypominamy i informujemy, że w okresie od l stycznia 2012 roku do 30 września 2013

roku do Kuratora Oświaty w Lublinie, ZNP w Warszawie i Odział ZNP w Chełmie wniósł

8 skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli działalności gminy w zakresie legalności

prowadzenia szkół, prawidłowości likwidacji szkół, do Wojewody Lubelskiego 36 skarg

i wniosków w tym: ZNP w Warszawie siedem, Odział ZNP w Chełmie osiem, nauczyciele

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum osiem w zakresie: nieprawidłowości reorganizacji szkół,

stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie likwidacji szkół, przeprowadzenia kontroli

Urzędu Gminy Leśniowice, stwierdzenia nieważności i uchylenia uchwał w sprawie

likwidacji szkół, wniosku do Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie organów Gminy

Leśniowice i ustanowienia zarządu komisarycznego, niewykonywania przez Wójta decyzji

Lubelskiego Kuratora Oświaty, kontroli organizacji szkół, działań nadzorczych Wojewody

w związku z działaniami organów Gminy Leśniowice, nieprawidłowości w działaniu szkół,

łamania prawa prze gminę Leśniowice. Mnóstwo skarg i wniosków skierowanych było także

do różnych szczebli instytucji takich jak: SANEPID, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja

Pracy, a dotyczyły warunków w jakich funkcjonują szkoły, zabezpieczenia bezpieczeństwa

osób w nich przebywających, prawidłowości zwalniania i zatrudniania nauczycieli

i pracowników obsługi, 6 skarg do Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie na łamanie

prawa przez organy gminy oraz kilka do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie

prawidłowości finansowania szkół i udzielania dotacji. Wszystkim tematom nadaliście

szeroki rozgłos prasowy, radiowy, telewizyjny i publikujecie to na stronach internetowych

ZNP i Oddziału ZNP w Chełmie.

Przeprowadzone przez w/w instytucje kontrole nie stwierdziły łamania prawa

przez Gminę Leśniowice, a potwierdziły że szkoły działają legalnie i zgodnie z prawem,

szkoły prowadzone przez stowarzyszenie są szkołami publicznymi, że zmiany

organizacyjne przyniosły oszczędności finansowe, pozwoliły na utrzymanie wszystkich

szkól na terenie gminy, co jest przyjazne i korzystne dla całej wspólnoty samorządowej,

zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły, zagospodarowane są wszystkie obiekty



oświatowe gminy, otworzono szkoły dla środowiska, a przede wszystkim utrzymano

miejsca pracy dla wszystkich dotychczas pracujących nauczycieli i pracowników

obsługi.

Z powyższego wynika, że ZNP za pomocą publikowanych artykułów wprowadza

cały czas w błąd opinię publiczną i podaje nieprawdziwe informacje!!!

Należy podkreślić że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest uprawniony

do oceny działalności Gminy Leśniowice, oceny z punktu widzenia zgodności z prawem

aktów wydawanych przez gminę czy interpretowania prawa w tym tworzonego przez

organy Gminy Leśniowice!!!!!!!!!!!!

Funkcjonowanie samorządu uregulowane zostało w Konstytucji Rozdział VII,

gdzież art. 171 stanowi,że:

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia

legalności.

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych

regionalne izby obrachunkowe.

3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący

samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję

lub ustawy.

Dodatkowo ustawa o samorządzie gminnym w art.l stanowi, że mieszkańcy

gminy stanowią wspólnotę samorządową, a art.2 że gmina wykonuje zadania publiczne

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność!

Powyższej pokazaliśmy ilu kontrolom i nadzorowi poddana została Gmina

Leśniowice w zakresie reformy oświaty. Z przeprowadzonych kontroli jednoznacznie

wynika, że Gmina Leśniowice nie złamała prawa, a jej organy działają na podstawie

i w granicach prawa!!!!!!!!

Mamy nadzieje, że tym sposobem udowodniliśmy, że szkoły nasze działają

legalnie, że Związek zrozumie co to jest demokracja (nie tylko w jaki sposób ona się

pisze), a wszyscy zmęczeni przez Związek uczniowie, rodzice, nauczyciele, radni

i mieszkańcy gminy Leśniowice potrzebują już tylko spokoju do dalszej pracy.
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