Protokół nr XXVIII/2017
z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach,
która odbyła się 6 lutego 2017 r. o godz. 17:00 na Zamku Królewskim w Niepołomicach
Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń
1. Otwarcie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący powitał radnych i zebranych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto bez zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Głos zabrał dyrektor wydziału edukacji pan Wiesław Bobowski.
Powiedział, że podejmowana dzisiaj uchwała jest wynikiem zmiany prawa oświatowego i zmiany
systemu szkolnictwa który zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.
Dyrektor Bobowski powiedział, że największą grupę uczniów w gminie Niepołomice stanowią
uczniowie szkół podstawowych, potem gimnazjów, liceów i technikum. Gimnazja zakończą swoją
pracę w sierpniu 2019 roku.
Dyrektor przedstawił informację nt zmian w szkolnictwie na terenie gminy Niepołomice.
Dyrektor powiedział, że wraz z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów wygasną również
funkcje dyrektorów tych placówek. Nauczyciele gimnazjów po 31 sierpnia 2019 roku będą mogli
uzupełniać godziny w innych szkołach w miarę zapotrzebowania. Gdyby etaty w pozostałych
szkołach zwalniały się, nauczyciele gimnazjów będą zatrudniani w pierwszej kolejności. Będziemy
starali się aby mimo wszystko nie było w szkołach systemu zmianowości. Uchwała po podjęciu
przez radę będzie wysłana do kuratorium do zaopiniowania, a potem już do 31 marca rada
podejmie już właściwą uchwałę.
Dyrektor Bobowski powiedział, że szkoła podstawowa w Woli Batorskiej zostanie powiększona o
pomieszczenia obecnego przedszkola a w momencie wygaszenia gimnazjum w Woli Batorskiej
przedszkole zostanie tam przeniesione. W przyszłości mógłby również przy przedszkolu powstać
żłobek.
Przewodniczący Ciastoń podziękował za informację.
Radna Korabik zabierając głos powiedziała, że czuje się trochę zawiedziona ponieważ na
wszystkich spotkaniach w których radna uczestniczyła mówiono, że w miejscu gimnazjum w
Niepołomicach będzie szkoła podstawowa nr 2. W informacji dyrektora nie było o tym mowy. Ma
być za to Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Radna powiedziała, że w tej nazwie
nie jest nawet użyte słowo „szkoła” więc nie wiadomo jaka będzie forma tego Centrum, czy będą to
jakieś kursy czy może jakaś nauka języków. Według radnej powinna w tym miejscu być szkoła
podstawowa ponieważ z tym miejscem związana jest ogromna tradycja. Nie ma tu też informacji o
szkole na Jazach a przecież to gmina buduje tą szkołę. Radna powiedziała że patrząc na
Niepołomice jest jej trochę żal. W rynku wyburzone są najładniejsze kamieniczki, zniszczone kocie
łby które dodawały charakteru, apteka za chwilę się rozleci a ma chyba 150 letnią tradycję.
Burmistrz powiedział że rozważany był problem przed jakim stoi gmina w związku z reformą.
Rozmawialiśmy o tym że w liceum i technikum, po wprowadzeniu dodatkowych roczników będzie
miało w obecnych pomieszczeniach ciasno. Tam też tzw. Centrum kształcenia funkcjonuje, a to jest
szkoła zawodowa. Najrozsądniejszy wydaje się pomysł, że w części budynku przy ul. Szkolnej

mieściła się szkoła zawodowa która też musi mieć odpowiednie warunki pracy, w części po
wygaszeniu gimnazjów powstałaby szkoła podstawowa ośmiooddziałowa. Wyprowadzenie szkoły
zawodowej z budynku liceum spowoduje większy komfort i możliwość rozwoju tej placówki.
Burmistrz wyjaśnił że szkoła na Jazach będzie placówką niepubliczną funkcjonującą na zasadach
podobnych jak gimnazja do tej pory. Burmistrz powiedział, że chce przekazać prowadzenie tej
szkoły stowarzyszeniu które do tej pory prowadzi gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli
Batorskiej. Burmistrz powiedział, że jest tam doskonała kadra i dyrektor, znakomite wyniki osiąga
to gimnazjum i jest to jeden z powodów. Wynajęcie tego obiektu, który nadal będzie własnością
gminy, spowoduje że będziemy mogli odliczyć sobie podatek VAT który przy tak dużej inwestycji
stanowi dość pokaźną kwotę. Radna Korabik powiedziała, że będzie to taka elitarna podstawówka.
Burmistrz powiedział, że będzie to nieodpłatna, niepubliczna szkoła podstawowa, gdzie
pierwszeństwo przyjęć będą miały dzieci z Jazów. Radna Front powiedziała, że zadłużając gminę
dajemy prezent stowarzyszeniu. Radna powiedziała, że do dziś jest jej wstyd za gimnazjum
staniąteckie więc nad zachwytami nad gimnazjami radna byłaby ostrożna. Co do gimnazjum na
Woli Batorskiej to radna powiedziała, że nie jest sztuką być najlepszym jak się wybiera najlepszych
uczniów. Sztuką jest ze słabych uczniów zrobić lepszych. Radna powiedziała, że chyli czoła przed
tymi nauczycielami, którzy ze słabych i przeciętnych uczniów zrobili naprawdę dobrych, bo to jest
prawdziwa sztuka. Burmistrz powiedział, że co do Staniątek to wyciągnęliśmy wnioski. Radna
powiedziała, że gimnazjum w Woli Batorskiej było najlepsze i wszyscy rodzice z terenu gminy o
tym wiedzą. Wiedzą również, że słabi uczniowie do tego gimnazjum się nie dostawali.
Radny Jasonek powiedział że jest wdzięczny za to że miał możliwość zapoznania się ze
wszystkimi dokumentami o jakie poprosił. Radny powiedział, że podziela uwagę że nie ma obwodu
szkolnego na Jazach. Radny poinformował, że dzwonił do MENu i zapytał czy szkoła którą obecnie
buduje gmina powinna mieć wyznaczony obwód. Radny powiedział, że uzyskał informację że jeżeli
szkoła ma rozpocząć działalność od 1 września 2017 to taki okręg powinna mieć wyznaczony.
Radny powiedział, że przedstawił tą sprawę na komisji i z tego powodu wstrzymał się od
głosowania przy zaopiniowaniu projektu. Radny powiedział, że rozumie że wszystkie informacje co
do obszaru Jazów będą przekazane do kuratorium żeby mogło one zająć stanowisko w tej sprawie.
Radny zastanawia się nad tym czy skoro nie ma obwodu przy szkole na Jazach to na jakich
zasadach szkoła będzie dokonywała rekrutacji uczniów. Czy będzie to w wewnętrznym regulaminie
szkoły? Radny powiedział, że z wyliczeń wynika że w przyszłości uruchomienie trzeciej szkoły
będzie konieczne. Mecenas Łosiński zabierając głos poinformował, że uczestniczył w pracach
komisji oświaty.
Podjęta dzisiaj uchwała zostanie przesłana do zaopiniowania do wojewody, do kuratorium a także
do związków zawodowych. Burmistrz powiedział, że w umowie ze stowarzyszeniem zawarty
będzie zapis że szkoła będzie nieodpłatna oraz, że pierwszeństwo przyjęć będą miały dzieci z
Jazów.
Radna Front zwróciła uwagę na błędną numerację lokalu szkoły podstawowej w Woli Batorskiej.
Radny Juszczyński zapytał co z dziećmi z dzielnicy Piaski. Burmistrz powiedział, że Piaski
oczywiście także będą uwzględnione.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. Dwóch radnych było przeciw. Dwóch radnych wstrzymało się od
głosowania.
4. Ogłoszenie podjętej uchwały.
Przewodniczący ogłosił powyższą uchwałę za podjętą.
5. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja zakończyła się o godz. 18:00
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