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W związku z informacjami prasonymi oraz zawarrymi w stronie Urzędu Miasta o możliwości
\ł}powiedŻenia się na temat przygotowanej Strategii Rozwoju ośwjaty Miasta KędzierŻyn Koźle w
inieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Mięjskich nr' 2 w Kłod]ricy pragnierny w)?owiedzieć się na
lęmal dolumenlu prlęd.tauiając jednoczeinie swoje rrrłagi'

Z dużTm zainteresowanienl zapoznaliśmy się z w dokumęntem' Przedstawia on dużo infomacji
związanych z flrnkcjonowaniem szkohictwa,jego finansami i kosztani ponoszonymi na poszczegó]ne
placówki oświatowe. Jęst to lektura bardzo poucŻająca i dająca nam wiedzę na tęmaty szko]nictwa w
naszym mięście'

Reptezentujemy ZsM nr. 2. w kórym RR nie jest zn1uszona zajmować się sprawami merytorycznymi
w zakresie oświaty' W naszej szkole pracuje zespół doskonałych nauczycieIi, kierorvanych przez
prężnie działającą Dyrekcję.

celem nadrzędnym naszych działań jest pomoc Dyrekcji ZsM nr. 2 w rernoncie placó\łki' adaptacji

tercnów wokoło szkoły oraz zapewnieniu dzieciom bezpiecznej drogi do szko\.

Jak w}nika z przedstawionych \łyliczeri, nakłady na naszą placówkę w ]atach 2008-2010 były
znikome. in1elwencyjne związane głóMie z powodzą Byliśmy zespołem szkolnym' na który miasto

nie ponosiło \ł]datków' poza bieżącym utrŻymaniem, a itakjak rłrynika z w1'liczeir na skonie 15

wydatki z budżetu gminy w roku 2010 poza remontami i inwestycjani b}łyjednymi z najniżsrych w
porównanirr z innynri placówkami- Również \łydatki w przeliczeniu na jednego ucznia zgodnie z
tabeląna stronie 16 pokazują, że w naszej szkole utrł-manie ucznia mieści się w grupie najtańszych w
mieście'

Szanolvna Parri Dotadco, dla nas 
'.stmtegia'' 

to nie jest tylko spisanie listy życzęń Dyrektorów,
zamieszczonych na stronach od 23, alę tojest pokazanię sposobów ich finansowania' Tego natomiast

w w dol,rrmencie nie odnajdujemy' Dla nas lista Ż poz' 2'8jest polvnego rodzaju ż}czenicm. a w
naszym odczuciu, \łinna to być lista potrŻeb pŹedstawionych przez Dyrek1orów' ale zweryfikowana
przez niezależną komisję, w skład k1ól'e wchodzili by pfzedstawiciele \łydziału oświary, doradca

prezydęnta, radni poszczegó]nych dzielnic, rodŻice.
w naszej ocenię, dopierc na takiej postawie powinno się przedstawić szczęgółową listę prac

inwestycyino remontotrych do wykonania na lata 2011-2015

W przypadku laszej placówki' to tak naprawdę można *'pisaó Źe więkŚŻość zadańjest do realizacji w
roku 2011' ale zdajemy sobie sprawę, że jest to nięInożliwe do $ykonania' W roku 201 l lista potrzeb

pŹędstawionych przez D}Tektorów zamyka się klvotą 16 235 000,00 zł' Czy w strategii pou inn1 się
znajdować plany, które nię będą $Ykonane nawet w 10 % ? Nie więmy pozostawiamy to do Pani

oceny.
Nie wchodzimy w wańości, jakie są podane pży naszej szko1e' Te wafiości zelaszane by\- plzez
Panią Dyrcktor i to ona nusi ocenić ich poprawność. wydaje się nam, że k*'ota zaproponorvana dla
potrzeb adaptacji terenu wokoło szkołyjest nrała.

Zakładając błąd do 20 % jlż dziś możn^ założyć jaki będzią.budżet miasta w
Żo1Ż,20L3'2o14,Ż0l5 i jakie kwoty będą przeznaczonę na inwestycje.
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Mając takje dane, onz zebrane przez wydział Promocji dane o możliwych do pozyskania środkach z
UE moma okeślić w miarę precyzyjnie jakie w latach 2012-2015 będą możliwe do wydatkowalria
środki Da ośWiatę i nie będzie to wtedy lista życz€ń, ale realia, może trudne' może bo]esne ale rea]ia
korygowane w poszczęgólnych ]atach o ivolne śIodki itp'

I w związku z tym co napisałem po\\yżej, cęl operacyjny ,' Ręmonty i modernizacja p]acówek
oświatowych'' i cel szczegółowy opisany poniżej na stronie 39 możliwy będzie do opisania w
szczęgółowo w shategii, a nie odłożony na kolęjnę opmco\łania'
Prosimy prŻemyśleć' czy tak nie powinno być to zaprezentowane.

w nawiązaniu do informacji zawartych na stronio 43, o zasadności wydzielenia i sprzedazy działek
między innymi przy naszej szkole, infomujemy' że generalnie j esteśmy temu przeciwni' Po dokładnej
ana]izie możliwości takich wydzieleń, $ydaje się, że przyniosą onę małę korzyści dla szkoły'
wydzieleoię z tęręnu ZsM nr' 2 drogi koniecznej w ŻwiąŻku z wnioskiem jednego Ż sąsiadów szkoły
nię spowoduje wartości dodanej dla naszej placówki, a dla gminy jedynie kosĄ zwjązane z
odgrodzeniem nowej drogi i zabezpieczeniem terenu sŻkoły.
Na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 20'06.20]l roku Prezydium Rady Rodziców zostało
jednogłośnie upoważnione, aby prezentować nasze egatywne stanowisko w spralvie podziahl tęrenów
szko]y i ich ewenfualnej sprzedaŹy.
Rada Rodziców stoi najednoznacunym stanowisku, że ZsM ff' 2 pżez tyle lat nie był remontowany i

doinwestowany, a ter€n przy szkole przeŻnaczony do zagospodarowania, żę mamy obecnie prawo
domagania się o konkretne środki finansowe na rea]iŻację zadań takichjak|
- tennomod€rnizacja całego obiektu,
- remont rvejścia do szkoły z chodnikami przed szkołą
- lelnonL in5lal.cji bur7orłej i kanalizacji de.zczouej
_ zagospodarowanie terenu wokoło szkoły z budowąboisk i bjeżri'
- utwardzeniem parkingu.

Mam nadzieję, że nasze aĘumenry spotkająsię ze zrozumięniem, a stanowisko nasze prezenfujemy w
trosce o dobro ZSM nr. 2.

Z Poważaniem

W imieniu Rady Rodziców
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Do wiadomości:

_ Krystyna Śliż_ Dyrekto. ZSM nr' 2
- Ewa odulińska- Radlra Rady Miasta
- Ha]inaMińczŃ Radna Rady Miasta
- Mirosław wantuła Radny Rady Miasta
_ Rafał olejnik Radny Rady Miasta
- Wiesław iisięski _ Pizewodniczący Rady osied]a Kłodnica


