PROTOKÓŁ NR XII/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 22 stycznia 2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 18:40
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XII sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców Gminy Stoszowice przybyłych
na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad. 2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 14 głosami „za”.
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik nr 2 protokołu ), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż zwołanie sesji
nadzwyczajnej podyktowane jest wnioskiem Wójta Gminy Stoszowice, w celu podjęcia uchwał związanych
z reformą oświaty (załącznik nr 3 protokołu).
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, kto ustalił miejsce posiedzenia obrad sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że miejsce posiedzenia sesji
Rady Gminy było ustalone wspólnie z

Panem Wójtem Gminy. Dodała, że po tylu konsultacjach

społecznych, temat oświaty został szeroko omówiony i wyczerpany. Następnie przeprosiła wszystkich
obecnych na sesji za mało komfortowe warunki panujące na sali obrad.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, w jakiej formie Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o zwołanie sesji
Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że zgodnie z przepisami, Pan
Wójt złożył wniosek w formie pisemnej, do którego został dołączony porządek obrad sesji wraz z projektami
uchwał.
Poddany pod głosowanie porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0,
„przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
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Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie sekretarza obrad;
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami
w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu;

 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa
i nadania statutu;

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz

określenia

granic ich obwodów;

 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice;
 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Stoszowice
jest organem prowadzącym;

 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do

pierwszej

klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

 o przystąpieniu do sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”
 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”
4. Zakończenie obrad.
Zabierając głos Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - jeszcze raz przeprosił wszystkich zebranych przybyłych
na sesję Rady Gminy. Poinformował, że konsultacji na temat oświaty było sporo tj. - począwszy od
wywołanego tematu na sesji grudniowej:
- 7 stycznia 2016 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty - na której zostały przygotowane
i przedstawione dane oświatowe;
- 11 stycznia 2016 r. - odbyło się posiedzenie połączonych komisji;
- 14 stycznia 2016 r. - spotkanie z mieszkańcami miejscowości Przedborowa;
- 15 stycznia 2016 r. - spotkanie z sołtysami, na którym omawiano temat oświaty;
- 15 stycznia 2016 r. - kolejne spotkanie połączonych komisji;
- 15 stycznia 2016 r. - spotkanie z rodzicami w miejscowości Grodziszcze;
- 18 stycznia 2016 r. - spotkanie z nauczycielami w Budzowie;
- 19 stycznia 2016 r. - spotkanie z mieszkańcami wsi Grodziszcze;
- 20 stycznia 2016 r. - zakończono dyskusję publiczną spotkaniem w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach,
gdzie udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani reorganizacją oświaty mieszkańcy gminy. Dodał, że
porównując reorganizację z poprzednich lat, nie było tak szerokiej dyskusji i ilości prezentowanych danych

2

jak w roku 2016. Zdaniem Wójta, temat wyczerpano szczegółowo, łącznie z danymi, które w miarę potrzeby
były przygotowane i przedstawiane na kolejnych spotkaniach.
W tym momencie na sesję Rady Gminy przybyła Radna Pani Dorota Wild.
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - przedstawiła udział procentowy w budżecie gminy wydatków
bieżących poniesionych w latach 2010 – 2016 tj.:
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2010 roku
- wydatki bieżące - 12 477 369,37 ;
- wydatki na oświatę - 5 207 881,12;
- wydatki na OPS – 2 621 354,86;
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 1 867 888,71;
- wydatki pozostałe – 2 780 244,68
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 41,74%
- wydatki na OPS – 21,01%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 14,97%;
- wydatki pozostałe – 22,28%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2011 roku
- wydatki bieżące - 12 960 265,00;
- wydatki na oświatę - 5 903 209,32;
- wydatki na OPS – 2 654 654,51;
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 2 453 139,35;
- wydatki pozostałe – 1 949 261,82.
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 45,55%
- wydatki na OPS – 20,48%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 18,93%;
- wydatki pozostałe – 15,04%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2012 roku
- wydatki bieżące -12 185 122,90;
- wydatki na oświatę - 5 609 675,08;
- wydatki na OPS – 2 846 983,73
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 1 826 149,15;
- wydatki pozostałe – 1 902 314,94;
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- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 46,04%
- wydatki na OPS – 23,36%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 14,99%;
- wydatki pozostałe – 15,61%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2013 roku
- wydatki bieżące -12 196 858,92
- wydatki na oświatę - 5 516 684,11
- wydatki na OPS – 2 712 177,87
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 1 812 319,39
- wydatki pozostałe – 2 155 677,55;
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 45,23%
- wydatki na OPS – 22, 24%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 14,86%;
- wydatki pozostałe – 17,67%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2014 roku
- wydatki bieżące -13 568 669,29;
- wydatki na oświatę - 5 679 916,58;
- wydatki na OPS – 2 870 992,48;
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 2 070 481,74;
- wydatki pozostałe – 2 947 278,49;
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 41,86%
- wydatki na OPS – 21,16%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 15,26%;
- wydatki pozostałe –21,727%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2015 roku
- wydatki bieżące -14 159 401,97
- wydatki na oświatę - 5 850 868,57;
- wydatki na OPS – 2 912 638,88;
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 2 050 199,75;
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- wydatki pozostałe – 2 804 328,82;
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 42,96%
- wydatki na OPS – 21,39%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 15,06%;
- wydatki pozostałe –20,597%
Wydatki bieżące w stosunku do wydatków poniesionych na oświatę w 2016 roku
- wydatki bieżące -13 458.034,00
- wydatki na oświatę – 5 995 654;
- wydatki na OPS – 2 615 150,00;
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 2 155 700,00;
- wydatki pozostałe – 2 691 530,00;
- wydatki bieżące w tym:
- wydatki na oświatę - 44,55%
- wydatki na OPS – 19,43%
- wydatki na radę gminy, administrację, promocję pozostałe wydatki – 16,02%;
- wydatki pozostałe –20%
Radny Tadeusz Kubicz – zapytał, czy wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi
Rudnica.
Kolejne pytanie Radnego – gdzie dzieci z miejscowości Przedborowa będą chodzić do szkoły w przypadku,
kiedy Stowarzyszenie nie odda szkoły w Grodziszczu i jak będą kontynuować naukę.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że pismo Stowarzyszenia zostało złożone w dniu
22.01.2016 r. bez wskazania adresata, w godzinach popołudniowych.
Odpowiadając na kolejne pytanie – Wójt poinformował, że ma nadzieję, iż dojdzie do porozumienia ze
Stowarzyszeniem. Natomiast w ten, czy w inny sposób dzieci pójdą do szkoły od 1 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła propozycje złożone w piśmie przez
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica w sprawie reorganizacji oświaty w Gminie
Stoszowice przy założeniu, że Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu pozostanie placówką prowadzoną
przez w/w Stowarzyszenie, (co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawiła petycję przeciwko likwidacji szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica, (co stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Radny Tomasz Krzeszowiec – zapytał, czy Stowarzyszenie zostało formalnie poinformowane
o planowanych zmianach reorganizacji szkoły w Grodziszczu
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Zdaniem Wójta, żeby powiadomić formalnie Stowarzyszenie, musi być podjęta uchwała stosowna uchwała.
Na chwilę obecną, o czym mielibyśmy informować?
Radny Tomasz Krzeszowiec – zapytał, jakie są zamierzenia Gminy w stosunku do Stowarzyszenia, aby
w tej sytuacji mogło one poczynić kroki prawne.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – stwierdził, że zamierzenia są różne. Dodał, że Stowarzyszenie nie
zostało powiadomione, natomiast toczyła się debata na temat reorganizacji oświaty i pewne działania zostały
podjęte przez Stowarzyszenie. Kiedy zapadną konkretne decyzje wówczas będą podejmowane dalsze
procedury.
Radny Janusz Cendrowicz – proszę podać powód, że uchwała jest „procedowana” w trybie
nadzwyczajnym.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa – poinformował, że dnia 23 stycznia 2016 r. wchodzi nowelizacja
ustawy o systemie oświaty zmiany dotyczą m.in. sieci publicznych szkół, gdzie wymagana będzie
pozytywna opinia Kuratora (czyli inny organ włączony byłby do procesu decyzyjnego), co nie było wolą
wnioskodawcy, żeby angażować Kuratora, a tym samym wydłużona zostałaby procedura.
Radny Janusz Cendrowicz – czy podjęcie uchwały niesie skutki budżetowe lub społeczne.
Magdalena Tęsna -Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że jest to propozycja, która ma się
przyczynić do reorganizacji oświaty. Jeżeli chodzi o skutki społeczne – dążymy do połączenia placówek
oświatowych, w celu zapewnienia dzieciom większej liczebność klasy niż obecnie. Skutki finansowe to
oszczędność wynikająca z likwidacji jednego oddziału na każdej klasie szkoły podstawowej.
Radny Janusz Cendrowicz- zapytał, czy podjęcie w/w uchwały będzie pociągać skutki finansowe jak i
społeczne.
Magdalena Tęsna -Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że jest to propozycja reorganizacji
oświaty.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – dodał, że każda decyzja rodzi jakieś skutki finansowe, czy też inne.
Każde podjęcie uchwały rodzi skutki finansowe.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, czy jest obowiązek przedłożenia uchwał na posiedzeniu komisji,
które niosą skutki budżetowe lub społeczne.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa – poinformował, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym
i komisja nie mogła nad konkretną treścią uchwał debatować. Natomiast uczestniczył w posiedzeniu komisji,
na której sprawy były poruszane i były przedmiotem uchwał tej reformy.
Radny Janusz Cendrowicz – dodał, że komisja nie mogła debatować nad projektami uchwał, skoro
otrzymała je 20 stycznia 2016 r.
Radny Janusz Cendrowicz - zapytał, czy tworząc akty prawa miejscowego uwzględnia się inne ustawy.
Odpowiedź Radcy Prawnego - Marka Ociepy - tak
Radny Janusz Cendrowicz - czy uwzględnia się ustawę o wolontariacie?
Odpowiedź Radcy Prawnego - Marka Ociepy - tak
Radny Janusz Cendrowicz - czy istnieje obowiązek konsultacji uchwał z organizacjami społecznymi?
Magdalena Tęsna- Pitner Sekretarz Gminy – poinformowała, że są przypadki uchwał, które należy
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konsultować z organizacjami pozarządowymi.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa – nasuwa się pytanie, czy uchwała wywołuje skutki w stosunkach
pracy nauczycieli? Dla publicznych szkół stosunki pracy nauczycieli nie zostały naruszone – zmienione.
Radny Janusz Cendrowicz – stwierdził, że z wypowiedzi Radcy Prawnego wynika, że nie jest potrzebna
konsultacja.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał jak to wygląda w myśl ustawy o wolontariacie – czy są potrzebne
konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że uchwały nie dotyczą działalności Stowarzyszenia.
Radny Janusz Cendrowicz – czyli nie istnieje taki obowiązek?
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że nie wie jakie będą dalsze czynności. Dodał, że nie
mówimy o uchwale dotyczącej obwodu dla Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły prowadzonych
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica – w/w uchwały nie są „procedowane”.
Radny Janusz Cendrowicz - stwierdził, ze oczekuje konkretnej odpowiedzi.
Odpowiedź Radcy Prawnego – na tym etapie – nie.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, czy można podjąć uchwałę w sytuacji, kiedy nie jest uregulowana
sytuacja lokalowa szkoły w Grodziszczu.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że według jego wiedzy sytuacja lokalowa zostanie
uregulowana w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, od kiedy zaczyna obowiązywać w/w uchwała.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września br.
Radna Anna Wronkowska – zapytała, co się stanie, jeżeli Stowarzyszenie nie nawiąże porozumienia.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że o każdych czynnościach podejmowanych przez Urząd,
Stowarzyszenie było informowane. Natomiast dalsze kroki nie są zależne od Urzędu tylko od
Stowarzyszenia. Na chwilę obecną Stowarzyszenie nie wyraża woli, aby taka reforma została
przeprowadzona.
Zdaniem Radnego Tomasza Krzeszowiec – wypowiedzenie umowy będzie aktem jednostronnym.
Radca Prawny Marek Ociepa – na chwilę obecną nie można mówić o wypowiedzeniu, bo nie wiadomo,
jak zachowa się Stowarzyszenie znając decyzję Rady. Dodał, że umowa może być rozwiązana za
porozumieniem stron przy uzgodnieniu terminu, który będzie dogodny dla Stowarzyszenia, żeby w sposób
płynny zakończyć funkcjonowanie.
Zdaniem Radnego Tomasza Krzeszowiec – najtrudniejszą drogą może być gdy Stowarzyszenie uzna
wypowiedzenie umowy za akt jednostronny i wówczas rozpocznie się droga sądowa w celu ochrony
własnych praw.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że należy mieć świadomość, że przy takich reformach jest
wiele ryzyk prawnych i wiele niewiadomych. Jest to wola społeczności lokalnej i w taki, czy w inny sposób
musi być przyjęta przez Stowarzyszenie.
Radna Jolanta Spychalska – zapytała czy z chwilą podjęcia uchwały rodzice są chronieni w sposób prawny
od niepewnej sytuacji w jakiej się znajdują. Mianowicie, gdzie ich dzieci pójdą do szkoły
od 1 września br.
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Radca Prawny Marek Ociepa - poinformował, że prawo gwarantuje, iż wszystkie dzieci będą mogły
uczęszczać i kontynuować naukę w szkole publicznej.
Radna Jolanta Spychalska – poinformowała, że rodzice dzieci, które pójdą w tym roku do pierwszej klasy,
mają podjąć jak najszybciej decyzję związaną z rekrutacją.
Wniosek Radnej Jolanty Spychalskiej poparła Anna Gołdyn – sołtys miejscowości Przedborowa.
Radca Prawny Marek Ociepa – poinformował, że do tej pory był pewien dialog ze Stowarzyszeniem
i będzie nadal kontynuowany, a wszystkie czynności będą odbywać się w ścisłym współdziałaniu z w/w
Stowarzyszeniem. Zdaniem Radcy, rodzice do końca marca muszą zadeklarować wybór szkoły i tu zaczyna
się problem.
Radna Jolanta Spychalska -zakładając dwa scenariusze:
a) I scenariusz – Stowarzyszenie nie prowadzi szkoły i oddaje budynek;
b) II scenariusz – jak długo może toczyć się przejęcie budynku.
Radca Prawny Marek Ociepa - poinformował, że trudno jest ocenić ile będzie trwało wniesienie sprawy na
drogę sądową może to trwać ok. 4 miesiące. Wszystko zależy jak prowadzone jest postępowanie przez sąd
i przez strony.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że I scenariusz zakłada, że o ile uda się
dojść do porozumienia, to uchwały wchodzą w fazę wykonania tj. dzieci przechodzą ze szkoły
z Przedborowej do szkoły w Grodziszczu. Jest to cel, do którego zmierzamy. Natomiast, jeżeli nie uda się
przeprowadzić reorganizacji w oświacie to pozostaje stan obowiązujący. Dodał, że procedura przedłożonych
uchwał obowiązuje do 23 stycznia br., gdzie nie jest wymagana zgoda Kuratorium Oświaty, która
obowiązuje przy likwidacji. W/w model nie wprowadza niepotrzebnego napięcia, w sytuacji kiedy stan
prawny mógłby się przedłużyć. Jest to jeden z argumentów zwołania sesji nadzwyczajnej.
Zdaniem Radnego Tomasza Krzeszowiec - z chwilą podjęcia uchwały dzieci nie będą mogły uczęszczać do
szkoły w Przedborowej ze względu, iż akt prawa miejscowego będzie określał, że w miejscowości
Przedborowej nie ma szkoły.
Sołtys miejscowości Przedborowa Pani Anna Gołdyn - zapytała, jeżeli Stowarzyszenie nie odda budynku
szkoły, czy w tym przypadku podjęta uchwała zostanie unieważniona.
Radca Prawny Marek Ociepa - poinformował, że wszystkie czynności będą odbywały się w warunkach
i atmosferze pełnego konsensusu. W każdej chwili można się wycofać z reformy. Wszystko zależy od
sposobu zachowania się Stowarzyszenia, czy będzie chciało współpracować. Na chwilę obecną brak jest
akceptacji ze strony Stowarzyszenia. Procedura będzie tak prowadzona, aby przekonać władze
Stowarzyszenia do współpracy.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że budynek jest gminny i na chwilę obecną
istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy i z dniem 1 września br. budynek będzie własnością
gminy.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – zapytał, czy na projektach uchwał jest adnotacja
radcy prawnego.
Pani Magdalena Tęsna - Pitner - Sekretarz Gminy - poinformowała, że wszystkie projekty uchwał są
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objęte podpisem radcy prawnego.
Następnie zdaniem Mieczysława Zięby -

przygotowane projekty uchwał są nieczytelne i w związku

z powyższym, czy Gmina nie obawia się, że zostaną odrzucone przez Nadzór Wojewody?
Radca Prawny Pan Marek Ociepa - poinformował, że Nadzór Wojewody taką metodę uchwał akceptuje
i w związku z tym nie powinno być problemu. Natomiast, czy uchwały zostaną zaskarżone przez inne
podmioty - to czas pokaże.
Pani Magdalena Tęsna - Pitner - Sekretarz Gminy - poinformowała, że przy opracowywaniu uchwał
dotyczącej zmiany siedziby filii z Przedborowej na Grodziszcze powoływano się na pierwotną uchwałę
z roku 2011, na podstawie której utworzona została szkoła podstawowa. Dodała, że z chwilą unieważnienia
w/w uchwały należałoby

tworzyć

nową

jednostkę budżetową. Wszelkie zmiany dotyczące szkoły

podstawowej odbywały się na uchwale pierwotnej z 2011 r.: zmiana siedziby ze Srebrnej Góry na
miejscowość Budzów, następnie likwidacji filii w Stoszowicach, dlatego też obecny projekt uchwał odnosi
się do jej pierwotnego kształtu.
Radny Janusz Cendrowicz - poinformował, że w art. 24 ust. 2

ustawy o pożytku publicznego jest

następujący zapis: organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa - stwierdził, że po dzisiejszych rozmowach można wywnioskować, że
Stowarzyszenie będzie wykorzystywać środki prawne w celu zachowania budynku. Natomiast wszystko
będzie zależeć od decyzji Radnych i treści uchwały, która zostanie podjęta.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – zapytał, czy prawo może działać wstecz..
Odpowiedź Radcy Prawnego Pana Marka Ociepy – może, jeżeli rodzi skutki w postaci przyznania
nowych uprawnień z mocą wsteczną dla obywateli.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba - poinformował, że każdy rodzic będzie składał
deklarację w celu zapisania dziecka do szkoły w Budzowie ze względu, iż filii w Przedborowej nie będzie.
W związku z powyższym, czy Rada Gminy w drodze uchwały może przesunąć dzieci z Budzowa do szkoły
w Grodziszczu.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa - dla wszystkich szkół poza szkołą Stowarzyszeniową obwodem
i obszarem działania jest cała Gmina. Natomiast z przyczyn lokalowych można przenieść dzieci do innej
placówki.
Radny Józef Kordas - zwrócił się z pytaniem do Radnego Janusza Cendrowicza - czy Radny poprzez
swoje wypowiedzi wskazuje, że Stowarzyszenie nie wyraża zgody na pozytywne wypowiedzenie umowy
dzierżawy.
Radny Janusz Cendrowicz - poinformował, że na komisji padła propozycja o zwołaniu Walnego Zebrania
w celu przyjęcia konkretnego stanowiska. Następnie, nie czekając na opinię, została zwołana sesja
nadzwyczajna. W tej sytuacji nie widzi dalszej współpracy w Wójtem Gminy.
Radna Joanna Chmiel - zwracając się do Radnego stwierdziła, że jako Prezes Stowarzyszenia twierdził, że
nie zwołuje Walnego Zebrania ze względu na brak decyzji Gminy.
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Radny

Janusz

Cendrowicz

-

poinformował,

że

na

posiedzeniach

o wypracowanie stanowiska w jakim kierunku zmierza. Natomiast

komisji

prosił

Radę

nie uzyskał odpowiedzi na jednej

i drugiej komisji. Dodał, że na posiedzeniach komisji jest przyjęte pewne działanie poprzez akceptację
i głosowanie danego kierunku, (takiego zdarzenia na komisji nie było). Na osobistą prośbę Radnego Józefa
Kordasa zostało zwołane Walne Zebranie na dzień 6 lutego br.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna - Pitner - poinformowała, że od samego początku wszyscy
wiedzieli, że celem organizowanych spotkań jest reorganizacja w oświacie. Dodała, że sama prezentacja
pokazywała kierunki działania w Gminie.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – stwierdził, że Radny Janusz Cendrowicz na chwilę obecną nie wie jaka
będzie decyzja Walnego Zebrania, a z wypowiedzi można wnioskować, że Stowarzyszenie nie wykazuje
dobrej woli na dalszą współpracę. Natomiast, co do kierunku działania, to na pierwszej komisji 7 stycznia br.
został on wypracowany i przedkładany na posiedzeniach komisji i różnych spotkaniach, na których Radny
uczestniczył we wszystkich posiedzeniach. Z jednym uwzględnieniem, że Przedszkole Publiczne pozostaje
w miejscowości Przedborowa ze względu na racjonalne propozycje ze strony mieszkańców. Dodał, że ze
strony Urzędu przedstawiano realne dane i na podstawie tych danych odbyło się szereg spotkań. Natomiast
teraz, wszystko będzie zależało jaka będzie decyzja Rady Gminy.
Głos zabrała Magdalena Zarycka - przedstawiciel Stowarzyszenia - poinformowała, że na jednym
posiedzeniu została poproszona przez Radnego Józefa Kordasa o zwołanie Walnego Zebrania, na które
zaprasza na dzień 6 lutego br. na godz. 15:00 do Zespołu Szkół w Grodziszczu nr 4.
Dodała, że na w/w Walnym zostaną podjęte konkretne decyzje.
Radny Tomasz Krzeszowiec - poinformował, że został poproszony przez jednego z Kuratorów z Sądu
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich o przekazanie krótkiej informacji dla filii Szkoły w Przedborowej jak
i Publicznej Placówki w Grodziszczu, mianowicie podziękowania dla nauczycieli, za dobrze wykonaną
pracę w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznego i dobrą relacją na poziomie nauczyciel - uczeń.
Zdaniem

Przewodniczącej Rady Gminy Pani Aleksandry Tanona – Rada Gminy nie może tkwić

w martwym punkcie i generować większe zadłużenie. Dodała, że należy przyjrzeć się nie tylko wydatkom
w oświacie, ale i też w innych działach. Na chwilę obecną Rada Gminy musi podjąć pewne działania,
o których wypowie się poprzez głosowanie. Wobec powyższego zamyka dyskusję.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z
filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadania statutu.
Radny Tadeusz Kowalczyk – zapytał, dlaczego Przedszkole w Grodziszczu nie może być przedszkolem
Publicznym z filią w Przedborowej?
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – poinformowała, że ze względu na potrzeby lokalnej społeczności
pozostawiono Publiczne Przedszkole w Przedborowej. Dodała, że gmina nie może zlikwidować jedynego
Publicznego Przedszkola. Jednocześnie zauważyła, że likwidacja wiązałaby się ze zwalnianiem
pracowników i zatrudnieniem na nowo całego personelu. Poinformowała, że w Grodziszczu zostanie
utworzony oddział przedszkolny publicznego przedszkola.
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Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – dodał, że nikt nie mówi o likwidacji szkoły w Grodziszczu (w/w
scenariusz będzie kontynuowany). Natomiast oddział przedszkola w Grodziszczu i Publiczne Przedszkole w
Przedborowej pozostanie na tych samych prawach (przy zmianie dyrekcji).
Radny Janusz Cendrowicz – poprosił o wskazanie zapisu w ustawie o oświacie mówiącego o oddziale
zamiejscowym.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa – dodał, że w całej Polsce wskazuje się art. 5 ust. 5 , art. 5c pkt.1 art. 79
ust 1 ustawy o systemie oświaty, a także art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Poinformował, że
jednoznacznego zapisu nie ma.
Radny Janusz Cendrowicz - zapytał jakie będą koszty związane z oświatą przed reformą i po reformie.
Dodał, że o taką informację prosił na ostatnim posiedzeniu komisji i jej nie otrzymał.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że oszczędności na przedszkolu będą mniejsze
z racji większej ilości dzieci, wyłączeniu kuchni. Kilkakrotnie informowała, że nie jest w stanie określić co
do złotówki jakie będą z tego tytułu oszczędności. Kwota w wysokości 1 miliona

przekazywana

Stowarzyszeniu było wskazywane, że może to być 500 tys. zł, czy też 800 tys. zł
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – zostawiając przedszkole publiczne w Przedborowej należy mieć
świadomość, że w/w oszczędności z tego tytułu będą mniejsze. Oszczędności dotyczące szkoły w
Grodziszczu prowadzone przez Stowarzyszenie to kwota rzędu 500 tys. zł oraz środki przekazywane na
gimnazjum około 350 tys. zł
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że rok 2016 jest to tylko plan - może to być
kwota 500 – 600 tys. zł. Jeżeli 6-latkowie zostaną w przedszkolu spowoduje to wyższe kwoty. Nie jest
powiedziane, że Stowarzyszenie, które by funkcjonowało w pełnym roku 2016 nie otrzymałoby dotacji
w kwocie 400 tys. zł i wtedy na wykresie byłaby pokazana kwota 1.200 tys. zł.
Radny Janusz Cendrowicz- - poinformował, że prosił tylko o szacunkowe dane przed i po reformie.
Radny Józef Kordas - poinformował, że będąc na zebraniu wiejskim w Przedborowej padały głosy, że
z chwilą podjęcia decyzji o przeniesieniu przedszkola do Grodziszcza, można umożliwić Przedborowej
prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie. Dlaczego odstąpiono od tego pomysłu.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że dialog trwał i pomimo deklaracji mieszkańców na
zebraniu wiejskim, nie było takiego zainteresowania. W tej sytuacji musi być lider, który by poprowadził
grupę osób.
Radny Józef Kordas - poinformował, że w tym przypadku Rada robi krok do tyłu. Dodał, że w przyszłym
roku lub za dwa lata wywołany temat powróci.
Radny Paweł Gancarz – poinformował, że ma nadzieję, iż temat połączenia dwóch placówek szkolnych
okrzepnie i sytuacja się ustabilizuje. Wyrazem dyskusji i rozmów jest wspólnie wypracowany efekt, który
może być lepszy, a nie koniecznie gorszy. Dodał, że pozostawienie przedszkola w Przedborowej spowoduje
zmniejszenie oszczędności. Urodził się taki pomysł, aby bibliotekę z budynku świetlicy wiejskiej przenieść
do budynku szkolnego, co zmniejszy koszty jego utrzymania.
Radny Janusz Cendrowicz – zapytał, czy inne Stowarzyszenie spoza danej miejscowości może prowadzić
przedszkole?
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Radca Prawny Pan Marek Ociepa – poinformował, że teoretycznie tak, jeżeli uzyska zezwolenie.
1. Uchwała Nr XII/90/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie

utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach
i nadania statutu - została przyjęta 10 głosami "za", 5 głosów „przeciw”, głosów
„wstrzymujących się” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła 10 minutową przerwę.
Przewodnicząca Pani Aleksandra Tanona wznowiła obrady sesji Rady Gminy.
Kontynuując obrady przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości
Przedborowa i nadania statutu.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania:
2.

Uchwała Nr XII/91/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie

utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu - została
przyjęta 14 głosami "za", 0 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz
określenia granic ich obwodów.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania:
3. Uchwała Nr XII/92/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów statutu została przyjęta 14 głosami "za", 0 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania:
4.

Uchwała Nr XII/93/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu sieci

przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 14 głosami "za",

0 głosów

„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina
Stoszowice jest organem prowadzącym.
Głos zabrał Radca Prawny Pan Marek Ociepa - zawnioskował, żeby w §2 pkt.2 pkt 2 wprowadzić
następujący zapis:
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„2) prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne.”
Propozycja zmiany zapisu została przyjęta przez Radę Gminy Stoszowice.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania:
5. Uchwała Nr XII/94/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych
form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym została przyjęta 14 głosami "za", 0 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania:
6. Uchwała Nr XII/95/2015 z dnia 22

stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której
organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice prowadzącym - została przyjęta 14 głosami "za", 0
głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
7. Uchwała Nr XII/96/2015 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Stoszowice - została przyjęta 14 głosami "za", 0 głosów „przeciw”, głosów
„wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Stoszowice”.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz - poinformował, że rewitalizacja jest narzędziem
naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej. W/w działania podejmowane przez Gminę przyczynią się do
poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Plan
rewitalizacji w dużej części obejmuje Grodziszcze łącznie z parkiem i drogami. Natomiast II część związana
jest z rewitalizacją staro - miejską części Srebrnej Góry. Plan będzie opracowywany etapami przy udziale
mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, dzięki prowadzonym konsultacjom
społecznym. Dodał, że są środki na tego typu działania.
Następnie poinformował, że nie wiadomo kiedy będzie zwołane kolejne posiedzenie sesji Rady Gminy, a
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terminy są krótkie, to stosowne było umieszczenie w porządku obrad podjęcie w/w uchwały, która będzie
czekała na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
1. Uchwała Nr XII/97/2015 z dnia 22 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” - została przyjęta 14 głosami
"za", 0 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stoszowice”.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz - poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest
wsparciem działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego do roku 2020 tj. redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji
zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Posiadanie takiego planu jest konieczne o ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
1. Uchwałę Nr XII/98/2015 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”. - została przyjęta 14 głosami "za", 0
głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 1.
Radny Cendrowicz Janusz - poinformował, że z dniem 1 marca 2016 r.

złoży pisemną rezygnację

z funkcji Radnego. Dodał, że na najbliższej sesji Rady Gminy przedłoży stosowne dokumenty.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie XII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono
Protokół sporz. J.B
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