
Protokół Nr 28/2017
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego 22 marca 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
oraz

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Krzysztof Staszewski Prezes ZNP Oddział w Wołczynie

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                    (zał. nr 1).
Przyjęty został bez zmian jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Burmistrz  –  zabierając  głos,  podziękował  radnym  za  mobilność  i  dzisiejsze  przybycie  na
posiedzenie,  zwołane w trybie nagłym i przyśpieszonym, 
- do końca marca musi zostać podjęta ostateczna uchwała w sprawie sieci,
- spotkaliśmy się z radnymi i dyrektorami szkół i uzasadnialiśmy dlaczego jest takie działanie,
- poprosił Zastępcę Burmistrza o przedstawienie naszych zamierzeń.

Zastępca Burmistrza – zmiany, które chcemy wprowadzić potrzebują mobilizacji wszystkich nas
dlatego,  że  musimy  uchylić  uchwałę,  która  została  podjęta  na  ostatniej  sesji  i  przesłana  do
zaopiniowania przez Kuratora, 
-  chcemy utworzyć 8 szkół podstawowych łącznie ze szkołami stowarzyszeniowymi z klasami 1-8,
zgodnie z ustawą przekształcając szkoły z klasami I-VI w szkoły z klasami I-VIII,
- kolejny element, który przewiduje nasza uchwała to jest  przekształcenie obecnego gimnazjum
w szkołę podstawową nr 3,
- następny etap to, na kolejną sesję zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie wskazania
uczniom klas  VII  i  VIII  kontynuację  nauki  w szkole  podstawowej  powstałej  z  przekształcenia
gimnazjum,
- uczniowie Szkół w Szymonkowie i Skałągach jeżeli rodzice tak uznają również będą mogli do tej
szkoły uczęszczać.

Burmistrz – stwierdził, że podtrzymujemy nasz zamiar, który był w pierwotnej uchwale, 
- chcemy, aby uczniowie klas VII-VIII uczyli się w Wołczynie i może to być zrealizowane tylko w
wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową,
- funkcjonowanie klas VII i VIII w Wołczynie będzie w okresie przejściowym do roku szkolnego
2022/2023, chyba że coś jeszcze się zmieni,
-  chcemy jak najlepiej wdrożyć reformę,
- spotkanie odbyto z radnymi i dyrektorami szkół ale także z gronem pedagogicznym Szkoły nr 2
w Wołczynie, ponieważ pierwotna uchwała mówiła o łączeniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu
Szkół,



-  odbyło  się  również  w  tej  sprawie  spotkanie  z  przedstawicielami  związków  zawodowych,
podziękował  przedstawicielom związków za przychylne i niezwłoczne zaopiniowanie uchwały,
- czasu mamy niewiele w związku z tym jest również po rozmowie z Kuratorem, bo potrzebna jest
nam opinia Kuratora w przyszłym tygodniu.

Radny  Mały  –  pytał,  czy  mamy  pewność,  że  uchwała  w  tym  kształcie  będzie  pozytywnie
zaopiniowana przez Kuratora?

Zastępca  Burmistrza  -   stwierdził,  że  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały  zapisujemy,  iż
wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę stają się szkołami ośmioklasowymi oraz
przekształcamy publiczne gimnazjum w szkołę ośmioklasową i ta uchwała podlega opinii Kuratora,
- na tym etapie nie ma zapisu, że uczniowie klas VII i VIII będą uczęszczać do szkoły podstawowej
nr 3, 
-  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  tej  uchwały  przez  Kuratora  zostanie  przedłożony  Radzie  na
następnej  sesji  projekt  uchwały  w  sprawie  wskazania  uczniom  miejsca  realizacji  obowiązku
szkolnego,
- podstawą tej uchwały będzie art. 205 ust. 4 ustawy wprowadzającej przepisy prawo oświatowe,
który  mówi  że  organ  stanowiący  może  wskazać  uczniom  klas  VII  i  VIII  miejsce  realizacji
obowiązku szkolnego w szkole powstałej z przekształcenia gimnazjum,
-  i  z  tego  zapisu  ustawowego  chcemy  skorzystać,  mamy  nadzieję,  że  to  rozwiązanie  zostanie
zaakceptowane przez Kuratora.

Radny Antkowiak – podkreślił, że przedłożony projekt uchwały wiele się nie różni od poprzednio
podjętej uchwały, 
- ten projekt uchwały również nie generuje kosztów, nie tworzy gorszych warunków dla uczniów,
nie wymusza zwolnień pracowniczych i pozwala łagodnie wprowadzić reformę oświatową w naszej
gminie,
- chciałby, aby wszyscy radni byli przekonani tak jak on, że właśnie ta decyzja jest dobra, ponieważ
umożliwia funkcjonowanie tego co do dzisiaj zostało stworzone.

Burmistrz  -   rozumie  pytanie  i  wątpliwość radnego,  ponieważ nikt  z  nas  nie  chce  się  znaleźć
w  sytuacji,  że  kolejna  uchwała  zostaje  zakwestionowana  albo  pozytywnie  zaopiniowana  ale
z uwagami, a z uwag wynika że nie możemy naszych zamierzeń realizować, 
- nasuwa się pewnie pytanie, bo jeżeli nie zmieniamy tego żeby dzieci VII i VIII klasy mogły uczyć
się w Wołczynie to co się zmienia, że teraz się będą mogły uczyć? I to też w rozmowie z Kuratorem
poruszaliśmy,  Kurator  podkreślił,  żeby  nasze  rozwiązanie  mogło  funkcjonować  to  nie  przez
włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół,  bo w ustawie nie ma takiego zapisu wprost,
a jedynie przez utworzenie szkoły podstawowej na bazie gimnazjum.

Zastępca Burmistrza – odczytał zapis art. 205 ust. 4 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe.

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 4

Nikt nie zabrał głosu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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