
            PROTOKÓŁ Nr XVII/2017 
       sesji Rady Gminy w Przyrowie 
   odbytej w dniu 14 lutego 2017 roku 
 
 
 Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 15-tej otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając 
prawomocność obrad. 
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  
93% składu Rady. 
 
Radna nieobecni – Barbara Wierciochowicz – usprawiedliwiła przyczynę swojej 
                                 nieobecności 
 
Spoza Rady w obradach uczestniczyli : 
 
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska 
 
ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). 
            Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przyjęty został jednomyślnie. 
 
ad . 3 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – wyjaśnił przyczynę zwołania 
            sesji w trybie nadzwyczajnym. Omówił przebieg spotkań i konsultacji zarówno  
z przedstawicielami Kuratorium Oświaty jak i z Dyrektorami szkół z terenu gminy 
(29.12.2016 r.) w sprawie reformy oświaty. Uchwała, której projekt jest dziś przedmiotem 
obrad mogła zostać podjęta na poprzedniej sesji ale dopiero na naradzie zwołanej przez 
Wojewodę Śląskiego, z udziałem Dyrektora Wydziału Nadzoru prawnego, zorganizowanej  
w Katowicach,  zaprezentowano stanowisko, że nawet jeśli, tak jak w naszym przypadku, nic 
się nie zmienia w planie sieci szkół, to i tak podjęcie uchwały w tej sprawie jest wymagane. 
Podjęta dzisiaj uchwałą musi zostać przedłożona do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty 
oraz związki zawodowe. Po czym do końca marca musi być dopiero podjęta właściwa 
uchwała – już nie w sprawie projektu dostosowania, ale w sprawie sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr  XVII/132/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
14 radnych – podjęta została jednomyślnie. 
 
ad . 4 .  Komunikaty i wolne wnioski : 
 
 Sekretarz Gminy przedstawiła pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

dotyczące delegowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do obserwacji 
przebiegu egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w dniach 19, 20, 21 kwietnia 
2017 roku. 
Ustalono, że następujący radni – jako obserwatorzy – będą obecni przy przeprowadzaniu 
egzaminu gimnazjalnego; 19 kwietnia – radna Elżbieta Ślęzak-Zawadzka, 
20 kwietnia – radny Władysław Nowak, 21 kwietnia – radny Grzegorz Adamus 

 Przewodniczący Rady zapoznał z pismem, które wpłynęło od rodziców uczniów klasy III 
Szkoły Podstawowej w Przyrowie, a dotyczy prośby rodziców o podjęcie działań w celu 
utrzymania podziału klasy III na dwa oddziały w planie organizacyjnym na rok szkolny 
2017/2018, kiedy dzieci znajdą się w klasie IV. 

 Radny Stanuchiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury i Kultury Fizycznej –  



poinformował, że pismo tej samej treści skierowane zostało do Komisji.  
Uczestniczył także w spotkaniu z rodzicami uczniów, którzy byli zaniepokojeni 
informacjami o połączeniu klas. Zadeklarował wówczas, że – jako radny – zrobi 
wszystko, aby do takiej sytuacji nie doszło. 
W związku z powyższym zgłosił następujące interpelacje w tej sprawie: 
1. Jakie jest stanowisko Wójta w sprawie petycji Rodziców? 
2. Jakie będą skutki finansowe dla budżetu gminy decyzji spełniającej oczekiwania 

Rodziców? 
3. Jakie jest stanowisko Wójta w kwestii podjęcia uchwały określającej liczebność 

uczniów w oddziałach szkoły podstawowej? 
Wójt przedstawił, jakie na przestrzeni 19 lat, jako samorząd, podejmowaliśmy działania i jaka 
była nasza argumentacja w kwestii funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy. 
Podkreślił także, że jako samorząd nie mieliśmy wielkiego wpływu na funkcjonowanie 
obowiązującego systemu oświaty. 
Wójt Gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wyrobionego jednoznacznego 
stanowiska w sprawie petycji. Jest w stanie je określić po gruntownej analizie sytuacji  
i ewentualnym spotkaniu z Rodzicami uczniów. Z posiadanej na dzień dzisiejszy wiedzy 
wynika, że skutki finansowe zachowania dotychczasowego podziału w klasie IV wyniosą 
średnio około 70 tys. zł.(wynagrodzenia nauczycieli). Co do podjęcia uchwały określającej 
liczebność – podjęcie takiej uchwały, stanowiącej prawo miejscowe, spowoduje, że przy 
przekroczeniu chociażby o 1 osobę liczby uczniów, konieczność dokonania podziału na dwa 
oddziały na przestrzeni kolejnych lat nauki w ośmioletniej szkole podstawowej. 
Wójt wyraził także stanowisko – rozumiejąc argumenty rodziców – że aktualnie można 
rozważyć możliwość porozumienia się, iż jeszcze przez 2 lata będą funkcjonować 2 oddziały, 
a od klasy szóstej nastąpi ich połączenie. 
 Radny Stanuchiewicz złożył na piśmie zgłoszone interpelacje, przekazując je na ręce 

Wójta 
 Przewodniczący Rady zaproponował – złożył wniosek – o przedstawienie Radnym na 

następnej sesji dokładnych danych do analizy funkcjonowania szkół. Dane te mają być 
przedstawione w formie pisemnej każdemu Radnemu, aby Radni mogli je dokładnie 
przeanalizować i mieć pełną wiedzę przed podjęciem ostatecznych decyzji w tej kwestii. 

 Radna Ślęzak-Zawadzka, w odniesieniu do zgłoszonego wniosku zaproponowała, aby 
szczegółowa analiza prowadzona i dyskutowana szeroko odbywała się na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji przed sesją, aby Radni przed sesją mogli już mieć wyrobioną 
opinię. 

Przewodniczący Rady odnosząc się do tej propozycji wskazał, że intencją Jego wniosku jest 
to, aby Rada wspólnie, w pełnym składzie przeanalizowała wnioskowane dane wsłuchując 
się we własne opinie i wnioski.  
Wniosek Przewodniczącego Rady zyskał akceptację radnych. 
 Wójt Gminy poinformował, że 10 lutego odbywało się podpisywanie umów do projektu 

Odnawialnych Źródeł Energii – podpisanych zostało 147 umów. Jeśli ktoś jeszcze byłby 
zainteresowany udziałem w tym projekcie to ankiety będą jeszcze przyjmowane. 
W zależności od tego ile ich jeszcze wpłynie będzie tworzona lista rezerwowa do 
projektu, bo w trakcie jego opracowania mogą wyniknąć różne sytuacje. 

 
ad . 5 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym 
            za uczestnictwo w obradach i zamknął XVII – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy 
w Przyrowie. 
 
 
 
Protokółowała: 

 

      


