
UCHWAtA NR XXIV /161/2016 

RAOY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie stanowiska Rady Gminy Baboszewo dotyczqcego stanowiska 

Zwiqzku Gmin Slqska Opolskiego wobec rZqdowego projektu ustawy 

dotyczqcej likwidacji gimnazjow i przewidywanych skutkow likwidacji 

gimnazjow w gminach czlonkowskich 

Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Gminy Baboszewo stanowiqcego Zalqcznik 

do Uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr XXV11/222/2014 r. z dnia 12 maja 2014 r. 

(Oz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., pOl. 6046) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co 

nast~puje: 

§ 1. 

Przyjmuje si~ stanowisko Rady Gminy Baboszewo dotyczqce stanowiska Zwiqzku 

Gmin Slqska Opolskiego wobec rZqdowego projektu ustawy dotyczqcej likwidacji 

gimnazj6w i przewidywanych skutk6w likwidacji gimnazj6w w gminach 

czlonkowskich w brzmieniu zalqcznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Stanowisko wynikajqce z niniejszej uchwaly przekazuje si~ 

1) Zwiqzkowi Gmin Slqska Opolskiego, 

2) Przewodniczqcemu Stalego Komitetu Rady Ministrow, 

3) Komisji Samorzqdu Terytoria lnego 

Rzeczypospolitej Pol skiej. 

Polityki Regionalnej Sejmu 



§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza s i~ Przewodniczqcemu Rady Gminy Baboszewo. 

§4. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia . 
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ZatClcznik do Ucnwafy NR XXIV/161/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

Stanowisko Rady Gminy Baboszewo 

Wyraia si~ poparcie dla stanowiska Zwiqzku Gmin Slqska Opolskiego wobec 

rZqdowego projektu ustawy dotyczqcej likwidacji gimnazj6w i przewidywanych 

skutk6w likwidacji gimnazj6w w gminach czlonkowskich - podj~te przez 

Zgromadzenie Zwiqzku w dniu 4 paidziernika 2016 r. 0 nast~pujqcej tresci: 

,,§ 1. W dniu 16 wrzesnia 2016 r. Minister Edukacj i Narodowej przedstawila 

projekty ustaw dotyczqce gl~bokich zmian w oswiacie publicznej. Projekty 

ustawy - Prawo oswiatowe i ustawy Przepisy wprowadzajqce ustaw~ - Prawo 

oswiatowe, lOstaly skierowane do 30-dniowych konsultacji spolecznych. 

§ 2. Zgromadzenie Zwiqzku Gmin Slqska Opolskiego zapoznalo si~ z 

przewidywanymi skutkami likwidacji gimnazj6w w poszczeg61nych gminach 

czlonkowskich z uwzgl~dnieniem lokalnych uwarunkowan. 

§ 3. Wszystkie samorzqdy gminne od 1 stycznia 1996 r. Sq organami 

prowadzqcymi dla szk61 podstawowych i plac6wek oswiatowych, a od 1 wrzesnia 

1999 r. - dla gimnazj6w. Samorzqdy gminne Sq wlaSeidelami budynk6w szk61 i 

infrastruktury do nich naleiqcej. Zwiqzek Gmin Slqska Opolskiego domaga si~, 

aby samorzqdy gminne w Polsce wlOrem takich panstw jak Dania, byty uznawane 

jako rzeczywisty partner rzqdu do rozm6w w sprawie plan6w strukturalnych 

zmian w oswiacie publicznej na poziomie gminnym. 

§ 4. Podstawq kaidej gl~bokiej zmiany systemu oswiaty musi bye uzasadniona 

potrzeba jej wprowadzenia, potwierdlOna wizjq poprawy funkcjonowania calego 



systemu, poparta wczesniejszq spolecznq akceptacjq, z wyliczonymi kosztami jej 

wprowadzenia i dalszego funkcjonowania. Na razie takiej dlugoterminowej wizji 

nie ma, brak jest akceptacji spolecznej. Zmiany oswiatowe nie mogq bye 

wprowadzane szybkimi decyzjami, gdyi skutkujq one na kilkanascie kolejnych lat. 

§ 5. Szczeg6lowe oceny przewidywanych skutk6w likwidacji gimnazj6w w 

gminach wskazujq, ie wdroienie planowanej ustawy - Prawo oswiatowe 

spowoduje w poszczeg61nych gminach likwidacj~ nowoczesnych szk61, dobrze 

wyposaionych ze srodk6w publicznych. 

§ 6. Kolejna po cofn i ~ciu szesciolatk6w do przedszkoli i szybko przygotowana 

zmiana systemu oswiaty spowoduje zam~t i nieporozumienia w gminach. 

Zwiqzek Gmin Slqska Opolskiego opowiada si~ za wstrzymaniem pospiesznych 

zmian w oswiacie publicznej do czasu przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji 

z samorzqdami gminnymi." 
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Uzasadnienie 

do Uchwaly NR XXIVj161j2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

W dniu 21.11.2016 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplyn~lo stanowisko Zwiqzku 

Gmin Slqska Opolskiego wobee rzqdowego projektu ustawy dotyezqeej likwidacji 

gimnazj6w i przewidywanyeh skutk6w likwidacji gimnazj6w w gminach 

ezlonkowskieh - przyj~te uchwalq Zgromadzenia Nr Vlllj39j2016 z dnia 4 

pazdziernika 2016 r. Zwiqzek Gmin Slqska Opolskiego zwr6cil si~ z prosbq 0 

popareie przedmiotowego stanowiska w formie pism Prezydent6w, Burmistrz6w 

i W6jt6w oraz uehwal Rad Miejskich i Rad Gmin. Majqc na wzgl~dzie argumenty 

przytoezone w stanowisku Zwiqzku Gmin Slqska Opolskiego zasadne jest podj~eie 

niniejszej uehwaly. 
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