
UCHWAŁA NR XXIX/266/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego 
projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów

w gminach członkowskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 
z późn.zm)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Kluczborku wyraża poparcie dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego 
wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji 
gimnazjów w gminach członkowskich.

2. Treść stanowiska, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 października 2016 r.

1. W dniu 16 września 2016 r. Minister Edukacji Narodowej przedstawiła projekty ustaw dotyczących 
głębokich zmian w oświacie publicznej. Projekty ustawy - Prawo oświatowe  i ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zostały skierowane do 30-dniowych konsultacji społecznych.

2. Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego zapoznało się z przewidywanymi skutkami 
likwidacji gimnazjów w poszczególnych gminach członkowskich z uwzględnieniem lokalnych 
uwarunkowań.

3. Wszystkie samorządy gminne od 1 stycznia 1996 r. są organami prowadzącymi dla szkół 
podstawowych i placówek oświatowych, a od 1 września 1999 r. – dla gimnazjów. Samorządy gminne są 
właścicielami budynków szkół i infrastruktury do nich należącej. Związek Gmin Śląska Opolskiego domaga 
się, aby samorządy gminne w Polsce wzorem takich państw jak Dania były uznawane jako rzeczywisty 
partner rządu do rozmów w sprawie planów strukturalnych zmian w oświacie publicznej na poziomie 
gminnym.

4. Podstawą każdej głębokiej zmiany systemu oświaty musi być uzasadniona potrzeba jej wprowadzenia, 
potwierdzona wizją poprawy funkcjonowania całego systemu, poparta wcześniejszą społeczną akceptacją, z 
wyliczonymi kosztami jej wprowadzenia i dalszego funkcjonowania. Na razie takiej długoterminowej wizji 
nie ma, brak jest akceptacji społecznej. Zmiany oświatowe nie mogą być wprowadzane szybkimi decyzjami, 
gdyż skutkują one na kilkanaście kolejnych lat.

5. Szczegółowe oceny przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach wykazują, że 
wdrożenie planowanej ustawy – Prawo oświatowe spowoduje w poszczególnych gminach likwidację 
nowoczesnych szkół, dobrze wyposażonych ze środków publicznych.

6. Kolejna po cofnięciu sześciolatków do przedszkoli i szybko przygotowana zmiana systemu oświaty 
spowoduje zamęt i nieporozumienia w gminach. Związek Gmin Śląska Opolskiego opowiada się za 
wstrzymaniem pośpiesznych zmian w oświacie publicznej do czasu przeprowadzenia rzeczywistych 
konsultacji z samorządami gminnymi.
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