PROTOKÓŁ NR XXIX/17
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 10 lutego 2017 r.
Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 14.30.
Na ogólną liczbę 14 radnych obecnych było 12, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni radni: Paweł Wachowiak i Robert Witeczek.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
· Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
· Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
· Waldemar Bartochowski
- Sekretarz Gminy Żychlin,
· Iwona Śmietanka
- Radca prawny,
· Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
· Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
· Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności,
· mieszkańcy gminy Żychlin.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Tarnowska.
Otwierając obrady powitała Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu,
Burmistrza – Pana Grzegorz Ambroziaka, Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę,
Skarbnika i Sekretarza Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników
Referatów Urzędu Gminy, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz pozostałe
osoby przybyłe na obrady Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność
do podejmowania uchwał.
Od godz. 13.00 do godz. 13.10 obecnych na sali obrad było11 radnych – nieobecna radna
Ewa Wypych.
Następnie poprosiła wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięć byłego Przewodniczącego Rady – Piotra Pawła Jędrzejczaka oraz wszystkie ofiary
terroru hitlerowskiego podczas II wojny światowej i okupacji w związku z tym, że w styczniu i
lutym 2017 r. przypada 75 rocznica rozbicia przez Niemców ruchu oporu w Żychlinie podczas
II wojny światowej.
Po krótkiej chwili.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 11 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
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b) projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.
Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – spotykamy się po raz pierwszy na
takiej sesji, na której będziemy podejmować uchwały, na które nie zgadzamy się, ale nie od
nas to zależy.
Będą spore problemy finansowe i organizacyjne w związku z reformą oświaty. Wiemy, że
środowisko szkolne nie zawiniło w żaden sposób, a mogą być z tego tytułu konkretne straty.
Głównym celem jest takie przygotowanie spraw organizacyjnych, aby przedstawić konkretne
elementy dotyczące struktury organizacyjnej szkół. Musimy przygotować obiekty, aby były
dostosowane do uczniów, gdyż proponujemy dokonać przeniesienia między szkołami,
między budynkami, co wiąże się z pojawieniem uczniów najmłodszych w obiekcie, w którym
byli uczniowie starsi. Musimy tę procedurę przeprowadzić, nie mamy innego wyboru.
Pierwszy termin to do 17 lutego br. powinniśmy podjąć uchwałę o projektach sieci szkół
podstawowych, którą należy przekazać do zaopiniowania, a następnie podejmować dalsze
kroki w tym zakresie.
Następnie poprosił Kierownika Referatu Oświaty i Zdrowia Panią Małgorzatę Szymańską
o przedstawienie informacji na temat wszystkich wykonanych do tej pory prac w zakresie
reformy oświaty w naszej gminie.
Od godz. 13.10 obecnych na sali obrad było 12 radnych – przybyła radna Ewa Wypych.
Małgorzata Szymańska – Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia – przybliżyła informacje
na temat reformy oświaty – „od dnia 17 grudnia wszedł w życie tekst jednolity ustawy Prawo
oświatowe, od tego czasu wprowadzono już 5 zmian do tej ustawy.
W dniu 11. 01.2017r. Prezydent podpisał ustawy:
- z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe
- z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Do momentu ukazania się w/w ustaw w Dzienniku Ustaw upłynęło kolejnych kilka dni.
MEN informował, że działania samorządów mają opierać się na projektach. Projekty
powyższych ustaw, na których samorządy opierały się we wprowadzeniu reformy oświaty po
ich opublikowaniu zostały w pewnym zakresie zmienione.
Ustawa podpisana przez prezydenta jest wprowadzana za szybko co z kolei powoduje
chaos, burzy cały system oświaty i przerzuca odpowiedzialność na gminę.
12 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie samorządowców z Kuratorem Oświaty w Łodzi
(w którym uczestniczył Pan Burmistrz, Pani mecenas i ja).
Kurator zapewnił samorządy, że nic w projektach przepisów się nie zmieni, a nawet zadał
pytanie jakie działania już poczyniły gminy w sprawie wprowadzenia reformy oświaty.
MEN oraz kuratorzy oświaty w Łodzi zapewnili samorządy o możliwości konsultowania
wszelkich wprowadzonych zmian – jednak wdrożenie reformy oświaty i tak spoczywa na
samorządach. Do tej pory pomoc ze strony w/w nie jest odczuwalna.
Istnieje wiele niedomówień zwłaszcza w ewentualnych negatywnych skutkach zmian dla
lokalnego budżetu.
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Eksperci zwracają uwagę, że jest mnóstwo niejasności technicznych i interpretacyjnych
związanych z reformą oświaty – ale kuratorzy oświaty nie śpieszą się z pomocą.
Proces reformy jest długim procesem, ale pozostawiono samorządom bardzo mało czasu.
Wyznaczone zadania muszą być realizowane w bardzo krótkich odstępach czasu.
MEN wskazuje, że nie będzie negatywnych skutków nowej reformy, jednak gminy uważają,
że skutki w zakresie finansowym i personalnym mogą być znaczące.
Minister Edukacji jest zdania, że dzięki zmianom przybędzie miejsc pracy dla nauczycieli. Co
może być kwestią wątpliwą i uzależnioną od ilości oddziałów w szkołach.
Reforma niesie za sobą koszty społeczne, finansowe oraz konsekwencje organizacyjne,
których skutki w chwili obecnej nie możemy przewidzieć.
Projekt nowej podstawy programowej szkół oznacza że szkoły podstawowe należy
doposażyć w pracownie szkolne np. chemiczne i fizyczne.
Do dnia dzisiejszego brak jest aktów wykonawczych rozporządzeń do wdrażania reformy
oświaty
Przykład: MEN 23 stycznia 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
społecznych przekazał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017
roku.
Wprowadzone zostaną do 8-letniej szkoły podstawowej nowe obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a mianowicie: geografia, biologia, chemia i fizyka. Te nowe zajęcia będą
wprowadzane stopniowo, począwszy od klasy piątej, uwzględniając dotychczasowe
umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich możliwości. Od klasy siódmej uczniowie będą
mieli naukę drugiego języka obcego.
W najbliższym czasie gminy i dyrektorzy szkół będą borykały się z realizacją wielu
terminowych zadań.
Dużą pracą samorządów to przygotowanie się do rekrutacji. W okresie przejściowym na rok
szkolny 2017/2018 terminy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych muszą być określone
do 15 kwietnia 2017r.
Planuje się, że realizacja tego zadania zostanie przeprowadzona w II połowie lutego 2017 r.
z uwagi na umożliwienie szkołom prac nad projektami organizacyjnymi. Projekty
organizacyjne szkół muszą być zatwierdzone do 31 maja, w tym muszą być zaopiniowane
przez kuratora oświaty pod względem formalno-prawnym.
Do 15 maja dyrektor gimnazjum musi poinformować nauczycieli o dalszym ich zatrudnieniu.
Do 15 maja 2017r. dyrektorzy szkół podstawowych informują nauczycieli i pracowników
obsługi o ich zatrudnieniu w 8-letniej szkole podstawowej.
Dużym problemem dla samorządów będzie zatrudnienie nauczycieli gimnazjum od września
2017r. i w okresie 2 następnych lat – zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu
pracy, zatrudnienie pracowników administracji i obsługi z Zespołu Szkół Nr 1. Będziemy
stosować każde rozwiązanie które pozwoli pracownikom ZS Nr 1 zachować pracę.
Gmina będzie czyniła starania, aby nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mogli
zostać przeniesieni do pracy w innej szkole.
Rada gminy zobowiązana jest w terminie do 30 listopada 2017 roku stwierdzić w drodze
uchwały przekształcenie 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową.
Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej
szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoły
podstawowej.
Realizacja zadań reformy musi przebiegać w ten sposób, aby nie ucierpiał na tym uczeń.
Obecnie w przygotowaniu jest projekt sieci obwodów szkół, który po przyjęciu przez radę
gminy trafia do zaopiniowania przez kuratorium oświaty które opiniuje projekty uchwał
w okresie 21 dni. Projekty tych uchwał muszą być również zaopiniowane przez 3 związki
zawodowe w terminie 21 dni. Do 31 marca rady gminy muszą przyjąć uchwały w sprawie
sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjum.
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Grzegorz Ambroziak – wiele jednostek samorządu apelowało do rządu o przesunięcie
reformy oświaty chociażby o jeden rok, to się nie udało. Musieliśmy zastanowić się nad tym,
w jakim kształcie ma funkcjonować oświata w naszej gminie. Państwo radni zdawali sobie
sprawę z tego, jakie koszty należałoby ponieść związane z budynkiem Szkoły Podstawowej
Nr 1. W związku z tym racjonalnym rozwiązaniem byłoby przeniesienie szkoły nr 1 do
budynku wygaszanego gimnazjum.
Rozumie uwagi, co do podziału obwodów szkół, ale przedstawiony obecnie projekt sieci
zakłada istnienie 2 szkół podstawowych na terenie miasta i 1 na terenie wiejskim
w Grabowie. Projekt obejmuje taki podział obwodów, aby były one komunikatywne ze sobą,
co wiąże się z przybliżeniem drogi dzieci do szkół podstawowych.
Szkoła nr 1 po zmianie lokalizacji miałaby objąć swoim naborem Osiedle Traugutta i ul.
Traugutta. Z tych obszarów nabór jeszcze przez 2 lata będzie do szkoły nr 2, a później nabór
do szkoły nr 1, która będzie miała lokalizację na ul. Łukasińskiego.
Naszym zamysłem było to, aby docelowo można było utworzyć w obydwu szkołach klasy
dwuciągowe danego rocznika.
Szkoła w Grabowie będzie funkcjonowała może w mniejszym zakresie, ale klasy na pewno
nie będą łączone, nawet jeśli klasy będą mniej liczne, dla nauczycieli będzie to lepszy
komfort pracy.
Według obecnego podziału liczba dzieci byłaby podobna w obydwu szkołach, zarówno
w szkole nr 1 jak i nr 2, ale i tak decydujący głos mają w tym zakresie rodzice, którzy
zdecydują, do których szkół będą chcieli zapisać dzieci.
Wspominał na posiedzeniach Komisji o tym, że trzeba będzie ponieść koszty organizacyjne.
Wiadomym jest, że w budynku gimnazjum trzeba będzie dostosować sale do dzieci
młodszych, gdy przejdą one ze szkoły nr 1. Pojawiały się medialne informacje
o dodatkowych środkach na dostosowanie tych szkół do nowego systemu. Dotarła do nas
obecnie informacja, że te środki zostały wliczone w subwencję oświatową, a w tym roku
gmina otrzymała niższe środki z subwencji niż w roku ubiegłym. Jeśli to się potwierdzi,
wówczas będziemy musieli szukać dodatkowych środków na dostosowanie tej szkoły do
nowych warunków.
Pewne koszty musielibyśmy w przyszłości ponieść w szkole nr 1 związane z ppoż.
Pan Burmistrz Zbigniew Gałązka zacznie swoją pracę od przyszłego tygodnia w zakresie
dostosowania szkół, w tym pracami dotyczącymi ppoż, przebudową ciągów komunikacyjnych
itp. Będą też koszty dostosowania sal lekcyjnych do nowych przedmiotów, których do tej pory
w szkołach podstawowych nie było.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w celu zabrania głosu przez osoby z publiczności.
Po przerwie.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXIX/149/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie projektu sieci prowadzonych
przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Małgorzata Szymańska – Kierownik Ref. OZ – jest to uchwała porządkowa, poprzednia
uchwała określała sieć przedszkoli w poprzedniej strukturze organizacyjnej.
Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie projektu sieci
prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Żychlin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXIX/150/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 3. Sprawy różne.
W punkcie „Sprawy różne” nikt nie zabrał głosu.

Do p-tu 4. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XXIX Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska
Protokolant:
M. Charążka

