Szanowni Państwo,
 Z uwagi na wiadomą Państwu decyzję Wójta Gminy Kołbaskowo i oczekując na rozpoznanie odwołania od tej decyzji, w tym wstrzymanie jej wykonalności przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, pragniemy przedstawić Państwu tok zdarzeń i stanowisko Fundacji Królowej Świętej Jadwigi.
 Pierwsza kontrola Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przecławiu miała miejsce 17 kutego 2021 r. Na otrzymany w lutym 2021 protokół z kontroli, Dyrektor Szkoły złożył w prawem określonym terminie pisemne umotywowane zastrzeżenia obejmujące obszerną argumentację prawną. Kuratorium nie uwzględniając tych zastrzeżeń, nie odniosło się w żaden merytoryczny sposób do wniesionych zastrzeżeń i podtrzymało w pełni swoje stanowisko.      
 Na wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo, we wrześniu 2021 roku przeprowadzono w Szkole kolejną kontrolę. Sytuacja się powtórzyła, Dyrektor Szkoły otrzymał protokół, wniósł obszernie umotywowane zastrzeżenia, które nie zostały uwzględnione bez merytorycznego odniesienia się do argumentacji prawnej Dyrektora Szkoły. 
 Podstawowym zarzutem jest wedle stanowiska Kuratora niespełnianie przez Szkołę, zapisów art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe. Spośród stawianych zarzutów najistotniejszy dotyczy nierealizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
 Wyjaśnienia i argumentacja prawna ze wskazaniem przepisów ustawy Prawo oświatowe, w których wykazywaliśmy, że na wnioski rodziców albo opiekunów prawnych uczniów, wszyscy nasi uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły realizują obowiązek szkolny poza szkołą, w związku z tym nie ma uczniów, dla których mielibyśmy realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne i w związku z czym nie prowadzimy dzienników zajęć, nie stanowiły dla kontrolujących żadnego argumentu, a z drugiej strony, nie otrzymaliśmy informacji dotyczącej prawnego uzasadnienia stanowiska Kuratora w odniesieniu do wskazywanych przez nas przepisów, a stanowisko Kuratora wobec zastrzeżeń sprowadzało się do powtórzenia przepisów wskazanych w protokole kontroli. 
 Trudno nam także w świetle obowiązków Gminy Kołbaskowo jako podmiotu dotującego zrozumieć kontrole wydatkowania dotacji oświatowej przeprowadzonej jeszcze w 2021 roku przed zamknięciem roku obrachunkowego i przy braku wpłat części dotacji przez prawie trzy miesiące. 
 Dopiero dwukrotne wezwanie poskutkowało otrzymaniem w grudniu 2021 r. bezprawnie niewypłaconych wcześniej części dotacji oświatowej. W roku 2022 Gmina Kołbaskowo wypłaciła na rzecz naszych uczniów część dotacji oświatowej jedynie w styczniu 2022 r. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego stanowiska Gminy Kołbaskowo w tej sprawie. 
 Pismem z 19 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadomiła nas o zamiarze przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania wydatkowania dotacji oświatowej za 2021 r. Kontrola trwała prawie dwa miesiące od 3 lutego do 18 marca. Osoba upoważniona do kontroli zasypywała nas licznymi pismami z pytaniami (od kilku do kilkudziesięciu) często wykraczającymi poza zakres kontroli Szkoły Podstawowej.
 Wójt Gminy Kołbaskowo, 15 lutego 2022 roku, na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wszczęła postępowanie administracyjne o wykreślenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przecławiu z Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Kołbaskowo. 
 W toku tego postępowania Fundacja wniosła o jego umorzenie i odwołała się do argumentacji Dyrektora Szkoły podnoszonej w zastrzeżeniach wobec protokołów kontroli, przyjmując treść tych zastrzeżeń za własne stanowisko Fundacji. 
 Wójt Gminy Kołbaskowo decyzją administracyjną z dnia 20 kwietnia 2022 r. wykreślił Szkołę z dniem 10 maja 2022 roku z Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Kołbaskowo. Decyzji tej nadał tryb natychmiastowej wykonalności.  
 Fundacja otrzymała tę decyzję w dniu 26 kwietnia 2022 r. i mając 14 dni na złożenie odwołania, złożyła od tej decyzji odwołanie już w dniu 30 kwietnia 2022 r. zawierając w treści odwołania także wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i informując w dniu 2 maja 2022 r. listem elektronicznym Kuratora o jego wniesieniu oraz apelując o niezwłoczne rozpoznanie zawartego w odwołaniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. 
 Odwołanie przesłane zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego wpłynęło do Wójta Gminy Kołbaskowo w dniu 4 maja 2022 roku, a dopiero 6 maja, na skutek naszych interwencji telefonicznych,  zostało ono przez Wójta Gminy Kołbaskowo przesłane do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty jednakże najwyraźniej bez kompletnych akt postępowania administracyjnego, jakie prowadził Wójt Gminy Kołbaskowo. 
 Pracownicy Kuratorium twierdzą, że z uwagi na brak w nadesłanej Kuratorowi przez Wójta Gminy Kołbaskowo dokumentacji decyzji z uzasadnieniem Wójt Gminy o wykreśleniu szkoły z ewidencji, zmuszeni są w dniu 11 maja 2022 roku, udać się do Urzędu Gminy Kołbaskowo celem zapoznania się dokumentacją, przy czym do godziny 13.00 powinniśmy otrzymać informację  w tej sprawie. 
 Natychmiast je Państwu przekażemy. 
 Pragniemy Państwa bardzo serdecznie przeprosić, że nie poinformowaliśmy Państwa o decyzji Wójt Gminy o wszczęciu postępowania admiracyjnego dążącego do wykreślenia szkoły z rejestru, jednakże mając na uwadze nasze stanowisko i jego umocowanie w przepisach prawa oraz zakładając rzetelność postępowania organów administracji, absolutnie nie spodziewaliśmy się wydania decyzji o wykreśleniu Szkoły z ewidencji. Przykro nam, że  naraziliśmy Państwa i uczniów na niepotrzebny stres. 
 Dokładaliśmy wszelkich starań, by wyjaśnić z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Wójtem Gminy Kołbaskowo wszystkie wątpliwości zarówno w sferze prawnej jak i finansowej i nadal takie działania zamierzamy w ramach obowiązujących procedur prowadzić, będąc przekonani o prawnych podstawach stanowiska Fundacji prezentowanych w toku dotychczasowego postępowania.
 Także w dniu jutrzejszym Fundacja złoży do Wójta Gminy Kołbaskowo wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie Szkoły do Ewidencji według stanu na dzień 11 maja 2022 r. i treść tego zaświadczenia przedstawimy Państwu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 Z poważaniem,
 Zarząd Fundacji
Dyrekcja szkoły

