Uchwała Nr XVIII/110/2011
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.
624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2003r. Nr 137, poz.1304, z 2005r. Nr 17,
poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249,
poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz.
1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280 , Nr 181, poz. 1292, Nr
216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz..206, Nr 56, poz.458,
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz.991, Nr 157, poz. 1241 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), uchwala się,
co następuje:
§1
1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 roku dokonać likwidacji Gimnazjum Nr 2
im. Białych Górników w Kłodawie.
2. W przypadku likwidacji, o której mowa w pkt 1, dzieciom z gimnazjum zapewnia się
kontynuowanie nauczania i spełniania obowiązku szkolnego w Gimnazjum w Kłodawie.
§2
Zobowiązuje się Burmistrza Kłodawy do poinformowania o zamiarze likwidacji Szkoły:
1.
2.
3.
4.

pracowników szkoły,
rodziców uczniów tej Szkoły,
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Związki zawodowe
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Cichocki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/110/2011
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych
i 1 gimnazjum, zlokalizowanych na terenie wiejskim, dwóch Zespołów Szkół i przedszkola
funkcjonujących w mieście Kłodawa.
O konieczności reorganizacji sieci szkolnej w gminie Kłodawa przesądziło wiele
czynników:
− znaczący spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych
przez Gminę Kłodawa w ostatnich latach.
− malejąca liczba uczniów przypadających na 1 oddział.
− bardzo wysokie dopłaty z budżetu Gminy do tzw. średnich wynagrodzeń ustalanych na
koniec roku przez MEN.
− dostosowanie zatrudnienia do ilości uczniów.
− 5 nauczycieli w gminie na rocznych urlopach zdrowotnych.
− około 240 dzieci w rocznikach SP + GIM uczęszcza do szkół podstawowych
i gimnazjalnych niepublicznych lub poza Gminą Kłodawa (także do szkół specjalnych)
co sprawia, że subwencja na tych uczniów kierowana jest do innych jednostek.
− w każdej szkole – zbyt małe oddziały w stosunku do subwencji.
− niezbędne inwestycje w budynki szkół.
− dynamicznie rosnący udział wydatków na oświatę w budżecie Gminy Kłodawa, ograniczenie środków na inwestycje, zapaść finansowa Gminy Kłodawa – zagrożenie bankructwem Gminy.
Do reorganizacji sieci szkół władze Gminy przygotowują środowisko oświatowe od trzech
lat. O konieczności likwidacji niektórych szkół informowałem radnych poprzedniej kadencji,
dyrektorów szkół i środowisko wiejskie w 2009 i 2010 r. Podejmowane były czynności
przygotowujące, a w szczególności:
- przeprowadzona w 2011 r. analiza systemu oświatowego Gminy Kłodawa przygotowana
przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- analizy, spotkania i debaty Komisji Rady Miejskiej z dyrektorami szkól i Burmistrzem,
- w poprzedniej kadencji zorganizowany był wyjazd do Gminy Jarocin, w której funkcjonują
szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia. Po powrocie radni zostali
poinformowani o zasadach tworzenia tych szkół, ich funkcjonowania i finansowania. Rada
Miejska została przygotowana do przeniesienia tych doświadczeń na własny teren,
- na spotkaniach z mieszkańcami władze Gminy wielokrotnie informowały o trudnej sytuacji
ekonomicznej Gminy, kosztach utrzymania małych szkół,
- uczniom zapewnia się kontynuację nauki w innych szkołach naszej Gminy oraz bezpłatny
dojazd i opiekę w czasie przewozu w przypadku przekroczenia odległości ustawowych,
Pomimo wielu prób udało się dotychczas zlikwidować jedynie najmniejszą z placówek.
Trzeba mieć na względzie, że budżet państwa nie pokrywa w pełni kosztów
utrzymania oświaty, a Gminy nie stać na utrzymanie takiej struktury szkół. W całym kraju
Gminy analizują koszty i reorganizują sieć szkolną aby racjonalnie finansować wszystkie
ciążące na gminie zadania publiczne.
Baza lokalowa szkół wymaga bieżących remontów i inwestycji co w obecnej sytuacji
finansowej Gminy jest zbyt dużym obciążeniem.
Ilość uczniów z roku na rok maleje, w roku szkolnym 2002/2003 mieliśmy 1750
uczniów, w roku szkolnym 2009/2010 we wszystkich szkołach mieliśmy 1206 ,w roku
szkolnym 2010/2011 było 1144 uczniów obecnie w roku szkolnym 2011/2012 jest 1124
uczniów.

Rachunek ekonomiczny nieubłaganie wskazuje, że ilość uczniów maleje a wzrasta koszt
utrzymania szkół, zwłaszcza małych szkół wiejskich.
Na przestrzeni kilku lat wydatki na oświatę przedstawiały się następująco:
w roku 2007 wyniosły 9.784.315 zł, w 2008 r. 10.367.129 zł, w 2009 r. 11.343.115 zł,
w 2010 r. 11.613.365 zł. rok 2011 - stan na koniec listopada wydatki wyniosły
14.409.473,58 zł., plan wydatków na 2012 rok wynosi 14.409.473,58 zł.
Gimnazjum Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie należy do Zespołu Szkół Nr 2 w
Kłodawie. Gimnazjum jest zlokalizowane na tzw. Osiedlu Górniczym . Bazę szkoły stanowi
dwukondygnacyjny budynek szkolny składający się z trzech pawilonów wraz z salą
gimnastyczną, stołówką – świetlicą i kuchnią o powierzchni użytkowej 2 947,68 m ³ i
kubaturze 12 867,88 m ³.
Przy szkole funkcjonują boiska szkolne w tym boisko wielofunkcyjne typu „ORLIK”.
W roku szkolnym 2010/2011 do gimnazjum uczęszczało 120 uczniów podzielonych na
6 oddziałów. Wydatki szkoły za ten okres wyniosły 1.289.620 zł z czego dofinansowanie
z budżetu Gminy to 647.907,95 zł.
W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 125 uczniów w podziale na 6 oddziałów.
Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 20,8 uczniów. Wydatki szkoły na koniec listopada
2011 r. wynoszą 1.240.696 zł
Likwidacja gimnazjum spowodowana jest malejącą corocznie liczbą dzieci co powoduje
zmniejszenie ilości oddziałów i liczebności uczniów w oddziałach. Organ prowadzący
postanowił dokonać likwidacji dwóch gimnazjów na terenie miasta Kłodawa i na ich bazie
utworzyć jedno gimnazjum. Poprzez takie działania poprawimy racjonalność wydatków na
oświatę a oszczędności zamierzamy przeznaczyć na niezbędne doposażenie gimnazjum
w pomoce do nauki, poprawę walorów estetycznych i remonty bieżące szkoły.

