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PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 ROKU. 

 

 

 

 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30. 

Zakończenie posiedzenia godz. 11.30. 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na posiedzeniu 13 

radnych co stanowi 86,66 % ustawowego składu Rady. 

Radni nieobecni: 

1. Agnieszka Ceglarz 

2. Marcin Chrobak 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Burmistrz Zuzannę Bielawską wraz ze 

współpracownikami. 

Ad. 2 Stwierdzenie kworum. 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piława Górna Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

sali znajduje się 13 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1. 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Zgodnie z § 18 ust. 4 – Statutu Gminy Piława Górna otrzymali Państwo zawiadomienie                  

o planowanej sesji oraz porządek obrad.  Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej VII kadencji były wyłożone 

do wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły 

żadne uwagi. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w protokół uznaję za przyjęty. 

Ad 5. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 
1. 14 grudnia 2016 roku Sejm uchwalił ustawę prawo oświatowe, a 9 stycznia Prezydent RP 

podpisał ustawę o reformie oświaty. Gimnazja będą zlikwidowane od 1 września 2019 roku. 

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018- zgodnie z ustawą prawo oświatowe w 

miejsce obecnie istniejących szkół powstanie 8 letnia szkoła podstawowa, 4 letnie liceum 

ogólnokształcące, 5 letnie technikum oraz 2 stopniowe szkoły branżowe, które zastąpią szkoły 

zawodowe. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 VI klasy szkoły podstawowej 

staną się uczniami VII klas szkoły podstawowej. Nie będzie prowadzona rekrutacja do 

gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Ostatni rocznik ukończy gimnazjum. Od 1 września 

2019 roku gimnazja nie będą już funkcjonować. W związku z powyższym w najbliższym czasie 

rozpoczną się konsultacje w gimnazjum i szkole podstawowej z rodzicami, nauczycielami w 

sprawie sieci szkół. Odbyły się wcześniej spotkania z dyrektorami szkół i pracownikami Urzędu 

w sprawie reformy oświaty. 
2. Przygotowywany jest wniosek do RPO, który będziemy składać do 20 lutego br. Na 

Rewitalizację budynku mieszkalnego Plac Piastów Śl. 4. Wniosek przygotowywany jest 

wspólnie z pracownikami jst. Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej. W tej chwili 

sporządzane jest studium wykonalności dla w/w zadania. 
3. W styczniu br. odbyło się spotkanie z Prezesem i Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej, 

organizacjami pozarządowymi, Klubem Sportowym „Piławianka”, Związkiem Emerytów                 



 

2 

 

i Rencistów, Dyrektorem MOK i B, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, którego tematem były 

działania w 2017 roku i bieżące plany. 
4. W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Geoparku 

Podgórze Sudecki. Geopark przygotował grę terenową dla miłośników naukowych przygód 

i poszukiwaczy skarbów. Piława Górna znalazła się wśród dziewięciu partnerów projektu, 

ponieważ należy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Geopark Podgórze Sudeckie. 
5. Odbyło się spotkanie w Dzierżoniowie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska. 
6. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie złożyła Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna na lata 2017-

2020, w którym ujęto kwoty na 2017 rok, co ma w perspektywie przełożenie na taryfy. 
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie przesyła roczną ocenę obszarową 

jakości wody za rok 2016 pozwolicie Państwo, że odczytam tą ocenę „Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie zgodnie z §20.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla terenu gminy Piława Górna. Ocenę wykonano 

w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w 

laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej badane w laboratoriach 

zatwierdzonych przez inspekcję sanitarną, a także przetworzone dane monitoringowe uzyskane 

od zarządców urządzeń wodociągowych, urzędów gmin oraz w wyniku własnych kontroli i 

obserwacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bezpośredni nadzór nad jakością wody 

do spożycia. Badania laboratoryjne wody wykonywane są w laboratoriach Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku i w Wałbrzychu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej we Wrocławiu. Nadzór nad jakością wody wodociągowej prowadzony był w 

oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym określone są m.in. wymagania jakościowe dla 

wód przeznaczonych do spożycia, charakterystyki metod laboratoryjnych jakimi należy 

oznaczać poszczególne parametry, wymagania dotyczące lokalizacji punktów poboru próbek 

wody, częstotliwości pobierania próbek wody oraz zakres badań niezbędnych do wykonania w 

określonym czasie w danej strefie zaopatrzenia w wodę. W celu pełnej kontroli jakości wody na 

obszarach zaopatrzenia, punkty poboru próbek do badań zlokalizowane były w ujęciach wody 

surowej (ujęcia głębinowe, infiltracyjne i powierzchniowe), na stacjach uzdatniania wody, w 

miejscach wprowadzania jej do sieci wodociągowej po uzdatnieniu, a także w różnych punktach 

sieci dystrybucyjnej. Pełny obraz całości układu wodociągowego i jego wpływu na jakość wody 

dostarczyły analizy wykonane w próbkach pobranych w punktach czerpalnych znajdujących się 

w urządzeniach i instalacjach wodnych bezpośrednio u konsumentów. Monitoring jakości 

sanitarnej wody prowadzony był w oparciu o roczne harmonogramy, a próbki wody do badań 

pobierane były w równomiernych odstępach czasu. Analizy laboratoryjne wykonywane były 

zarówno przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej w laboratoriach PIS, jak i przez 

zarządzających wodociągami w laboratoriach znajdujących się poza strukturami Inspekcji. 

Wymagania ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia przewidują podział monitoringu jakości 

wody na monitoring kontrolny i przeglądowy. Monitoring kontrolny służy sprawowaniu 

bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, obejmuje podstawowy zakres parametrów i 

prowadzony jest regularnie z wysoką częstotliwością poborów próbek wody. Monitoring 

przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji 

niezbędnych do pełnej oceny jakości wody. Ten rodzaj monitoringu obejmuje znacząco wyższy 

zakres parametrów, przeprowadzony jest jednak z niższa częstotliwością poborów próbek wody. 

Wodociąg w Piławie Górnej oparty jest na wodzie wgłębnej. Zaopatruje w wodę 95,1 % 

mieszkańców Piławy Górnej. Wodociąg zarządzany jest przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. 

o. w Dzierżoniowie. W 2016 roku pobrano do badania laboratoryjnego 7 próbek wody do 

badania fizykochemicznego i 4 do badania mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. W ramach kontroli wewnętrznej Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

prowadzi badania wody zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Dzierżoniowie 
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harmonogramem. Nie kwestionowano żadnej próbki. Wodociąg oceniono jako dobry w 2016 

roku. 
Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? 

Radny Tomasz Piech: 

Czy w związku z reformą oświaty nauczyciele z Gimnazjum stracą pracę? 

Burmistrz: 

Na razie prowadzone są konsultacje, będziemy przedstawiać uchwałę na sesji w lutym i w marcu  

i wówczas będziecie Państwo mogli wszystkiego się dowiedzieć. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Jak będzie rozwiązana sprawa 4 godzin lekcji w-f? 

Burmistrz: 

W sprawach różnych będzie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i w tym 

punkcie na Państwa pytania odpowiemy. 

Radna Teresa Budzyk: 

Ja mogę tylko dodać, jeżeli chodzi o zwolnienia nauczycieli z punktu widzenia dyrektora. 

Proszę Państwa zwolnienia nie mają nic wspólnego z wygaszaniem gimnazjów tylko do 

zwolnień dochodziłoby ze względu na to, że jest niż demograficzny i dlatego jest takie 

nagłaśnianie   i napędzanie nie zdrowej sensacji, ale z tego nic dobrego nie wyjdzie. Trzeba 

na to patrzeć z innego punktu.  
 

 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego punktu. 

   Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

    a) w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piława Górna na lata 

       2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

Burmistrz: 
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nałożył na gminy 

obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Podstawowym celem sporządzenia 

i uchwalenia POŚ jest realizacja przez Gminę Piława Górna polityki ochrony środowiska zbieżnej z 

założeniami dokumentów strategicznych i programowych. Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Piława Górna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 jest aktualizacją i kontynuacją 

dotychczasowego Programu ochrony środowiska. 

Uchwalony Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument 

zarządzania środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki 

finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Skutki finansowe dla samorządu, związane w wejściem w życie uchwały dotyczą głównie: 

 obowiązku aktualizowania dokumentu po upływie przyjętego okresu programowania                                

i przygotowywania co 2 lata raportów z wykonania programu; 

 konieczności przeprowadzania odpowiednich badań środowiska; 

 opracowywania i wdrażania ewentualnych programów szczegółowych; 

 realizacji zadań inwestycyjnych związanych m.in. z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem 

komunikacyjnym, ochroną wód powierzchniowych i podziemnych, ochroną przyrody                                  

i różnorodności biologicznej; 

 edukacji społeczeństwa. 

Wydatki przewidziane w Programie będą pochodziły m.in. ze środków budżetowych Gminy Piława 

Górna oraz w miarę możliwości będą pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowane nakłady 

finansowe powinny być sukcesywnie monitorowane i corocznie zabezpieczane w budżecie Gminy                      

w formie stosownej uchwały budżetowej, co pozwoli na sukcesywną realizację zaplanowanych                    

w programie zadań szczegółowych. 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz zgodnie z opiniami Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
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Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione. 

W imieniu członków połączonych komisji rady głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 

Komunalnego i Infrastruktury Technicznej Arnold Kordasiewicz, który poinformował, że 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu członków połączonych komisji rady głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Infrastruktury Społecznej Małgorzata Wiącek, która poinformowała, że projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

„Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zapytania?  Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję” 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za”, bez głosów wstrzymujących, bez głosów 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 118/XXIX/2017 która stanowi załącznik nr 2. 

Ad. 7. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury 

Technicznej za 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Arnold Kordasiewicz: 

Przedstawił Sprawozdanie z pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej za rok 2016, 

który stanowi załącznik nr 3. 

Sprawozdanie Komisji Mienia i Infrastruktury Technicznej została przyjęte 13 głosami za bez 

głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

Ad.8. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej za rok 2016. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej Małgorzata Wiącek: 

Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2016, które stanowi załącznik nr 4. 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Infrastruktury Społeczna\niej zostało przyjęte 13 głosami za, 

bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

Ad. 9. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Świetlik; 

Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 5. 

Ad.10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2016. 

Przewodniczący Rady: 

Przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2016, które 

stanowi załącznik nr 6. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok 2016 zostało przyjęte 13 

głosami za, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

Ad.11. Zapytania i wnioski radnych. 

Radni nie zgłosili żadnych zapytań ani wniosków. 

   Ad. 12. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady: 

W ostatnim czasie do Rady wpłynęły pisma: 

- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z wynikami przeprowadzonej                   

w Urzędzie Miasta kontroli, 

- pismo mieszkańca Piławy Górnej dot. złego stanu nawierzchni ul. Mickiewicza, 

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Czy są pytania do sprawozdania z średnich wynagrodzeń nauczycieli? 

Inspektor ds. oświaty Agnieszka Borowska: 

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę, w terminie do 20 stycznia 

każdego roku, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
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stopniach awansu zawodowego .Szczegółowy sposób opracowywania sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST określa rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej. Rozporządzenie określa, w szczególności: 

-sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego, sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli, 

sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 

nauczycieli w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku 

uzupełniającego, wzór formularza sprawozdania.  

Średnie wynagrodzenie nauczycieli obejmuje następujące składniki: wynagrodzenie 

zasadnicze; dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

 nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych  

Natomiast średnie wynagrodzenie obejmuje nagrody i inne świadczenia wynikające ze 

stosunku pracy, np. odprawy emerytalno-rentowe , odprawy z tytułu rozwiązania 

stosunku pracy, odszkodowania, nagrody jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne , 

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w święta, nagrody 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zasiłek na zagospodarowanie, a także inne 

dodatki wynikające z regulaminów wynagradzania, np. dodatek opiekuna stażu, dodatek 

wychowawcy klasy. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie 

wysokości średnich wynagrodzeń, w składnikach wskazanych powyżej organ 

prowadzący szkołę będący JST ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na 

wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym 

roku. Wyliczona w ten sposób kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli 

zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę 

różnicy, w szkołach prowadzonych przez JST i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o 

których mowa w art. 30 ust. 3, w danej JST w roku, dla którego wyliczono kwotę 

różnicy. Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do 10 lutego roku następnego, 

sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez tę jednostkę, z uwzględnieniem wysokości wyżej wskazanej kwoty różnicy, o ile 

różnica taka wystąpiła. Omawiane sprawozdanie JST, w terminie 7 dni od jego 

sporządzenia, przedkłada: regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej 



 

6 

 

jednostki, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę, związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli. 

Przewodniczący Rady: 

Otrzymaliśmy pismo z Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie wraz z obszerną 

dokumentacją dot. budowy kolektora z Piławy Górnej do Dzierżoniowa. Dokumentacja 

znajduje się w biurze Rady i można się z nią zapoznać. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś 

pytania to proszę je przesłać do mnie lub zostawić w biurze rady. Z mojej strony w 

sprawach różnych to wszystko Czy ktoś ma jeszcze jakieś informacje, czy pytania?  

Radna Bożena Dziendziel: 

Jak będzie rozwiązana sprawa 4 godzin wychowania fizycznego w następnym roku. 

Burmistrz: 

Budowana jest hala, która  rozwiąże problem. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Kiedy ta hala zostanie wybudowana, czy ona zostanie zbudowana w następnym roku? 

Burmistrz: 

Hala sportowa zostanie wybudowana w lipcu 2018 roku. 

Radna Bożena Dziendziel: 

Czy nie byłoby lepiej, gdyby w tym roku Gimnazjum jeszcze funkcjonowało w starej 

siedzibie? 

Burmistrz: 

Będą prowadzone konsultacje z nauczycielami, z rodzicami. Będzie wiele pytań, na które 

będziemy odpowiadać. Myślę, że nie będzie problemu, żeby lekcje W-F odbywały się na 

sali w gimnazjum. W Piławie nie ma żadnej komplikacji, jeżeli chodzi o reformę. Chcemy 

gimnazjum włączyć do szkoły podstawowej, ponieważ w Gimnazjum zostaje  tylko setka 

dzieci i 5 klas w gimnazjum. W związku z tym nie będziemy utrzymywać budynku na tak 

małą liczbę osób, k zmieści się w szkole podstawowej. Dzieci z gimnazjum przejdą do 

lepszych warunków. Jeżeli chodzi o w-f Dyrektor szkoły podstawowej powiedziała, że 

tak przygotują plan lekcji, żeby wszystkie dzieci miały wychowanie fizyczne na sali 

gimnastycznej. Owszem moglibyśmy poczekać jeszcze rok, ale wtedy nauczyciele 

gimnazjum tracą pracę.. Po pierwsze połowa nauczycieli gimnazjum traci pracę. Przepisy 

stanowią: jeżeli włączymy gimnazjum do szkoły podstawowej, to dyrektor szkoły 

podstawowej zostaje dyrektorem tej placówki dalej, a dyrektor gimnazjum do 2019 roku 

zostaje wicedyrektorem i dalej będzie zajmował się sprawami gimnazjum.  

Radna Halina Przepiórka: 

Czy to będzie zespół szkół? 

Burmistrz: 

Będzie to Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjum do 2019 roku. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Chciałem zwrócić uwagę na to, że już w naszej historii była taka sytuacja jak wyż 

demograficzny i w gimnazjum dzieci się nie mieściły i w szkole podstawowej na parterze 

było gimnazjum, gdzie dzieci dochodziły, teraz może zadziałać to odwrotnie i będzie to 

rzecz naturalna. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę to to jak sobie Państwo 

przypominacie kiedyś w podstawówce było ok.  750 dzieci i te dzieci się tam mieściły. 

Trzecia sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę na budowaną halę nie wiem, czy 
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Państwo wiecie tam będzie przesłona i będą mogły być prowadzone zajęcia dla dwóch 

grup. Od 2018 roku będziemy mieli bardzo dobre warunki dla prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego. 

Burmistrz; 

Po połączeniu szkoły podstawowej z gimnazjum będziemy mieli ok.500 dzieci. Pytał 

radny wcześniej ilu nauczycieli straci pracę. Reforma to nie tylko nauczyciele. 

Nauczyciele od dawna tracą pracę, ponieważ jest niż demograficzny. Dla nas 

najważniejsze jest dobro dziecka, ucznia. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową nie ma 

żadnych zagrożeń. W gimnazjum może dwie osoby. Nie ma jeszcze podstawy 

programowej i nie wiemy, ile tych godzin będzie. Dzisiaj wiele niewiadomych jeszcze  

jest. 

Radna Teresa Budzyk: 

Myślę, że to jest słuszny kierunek taki, że gimnazjum przejdzie do szkoły podstawowej, 

bo  wydaje mi się taki czynnik wychowawczy tych najstarszych uczniów, którzy zostaliby 

sami w tym budynku gimnazjum, czy miałby  pozytywny wpływ. Jak będą w otoczeniu 

młodszych dzieci to może to wzbudzić opiekuńczość. Myślę, że zachowania negatywne 

będą wyhamowane , może to mieć aspekt wychowawczy. Uważam, że to jest jak 

najlepszy kierunek. Jeżeli chodzi o w-f to nie musi się on odbywać na sali gimnastycznej, 

bo podstawa programowa jest taka, że wychowanie fizyczne może odbywać się poza salą 

ponieważ jest wiele zadań teoretycznych. Nauczycieli mamy świetnych i oni sobie 

poradzą. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, żeby mieć na uwadze dobro 

dziecka. Chodzi o to żeby nie angażować dzieci   w jakiś rozgrywki, bo z tego co słyszymy 

na terenie Polski dzieci zaczynają protestować. 

Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. 

   Ad.13. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamknął XXIX 

sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 

 


