SO-ED.442 1.1.2015

Zarzadzenie nr 忽乏． /2015
Prezydenta Miasta Siemianowice Slaskie
z urna ．ニ.ビ．と観：-りV....．乙UIコ r.
w sprawie: przeprowadzenia w Siemianowicach Si4skich konsultacji spo!ecznych
w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian sieci publicznych szk6l,
dla kt6rych organem prowadzacym jest Miasto Siemianowice Si4skie
oraz pol4czenia szk6l w zespoy 一 od 01.09.2015 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz叩zje gminnym
(t.j・ Dz・ U・ z 2013 r・ Po乙・ 594 z p6加・ zm・） oraz ミ 1 ust・ 2,§2 ust・ 2,§3 pkt 3,§5 oraz§6 pkt 1
uchway nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Siskich z dnia 30 sie叩nia 2012 roku w 叩rawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkahcami Siemianowic Siskich
oraz§24 ust・ 1 Regulaminu O魂anizacyjnego Urzgdu Miasta Siemianowice Sl那kie, stanowi叩ego
za cznik do Zarz廻zenia nr 716/2012 Prezydenta Miasta Siemianowice Slskie z dnia 12 marca
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urz早du Miasta w Siemianowicach
S1skich (z p62n. zm.)
zarz4dzam, co nast早puje:
1. Przeprow記zi6 w Siemiano面each 5 l郡kich konsultacje spoleczne o zasi早gu og6lnomiejskim
w sprawie wanej dla Miasta jak4 jest projekt zmiany sieci szk61 (kt6rych organem prowadzcym
jest Miasto Siemianowice Slskie) oraz polczenia szk61 w zespoly, kt6ry stanowi za cznik
do niniejszego zarz叩zenia.
2・ Projekt zmiany s年ci szk61 (kt6rych organem prowadzcym jest Miasto Siemianowice Siaskic)
w Siemianowicach Slskich oraz polczenia szk61 w zespoly zostaje udostgpniony mieszkaricom
na stronie internetowej Urzqdu Miasta Siemianowice Siskie (www.siemianowice.pi), na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogloszeniowych w budynkach Urzqdu Miasta
Siemianowice 5 lskie przy: ul. Jana Pawa 1110, ul. Michakowickiej 105, ul. 1 Maja 1A.
3. Celem konsultacji spolecznych jest poznanie opinii mies水舶c6w Miasta Siemianowice Si郡kie
o poddanej konsultacji sprawie.
4. Konsultacje spoleczne odbywa6 si早 bqd4 w okresie: od dnia 11.02.2015 r. i potrwaj4 do dnia
20.02.2015 r.
5. Konsultacje spoleczne odbywad siq b早da w formie opinii mieszkahc6w, wyraZonych w spos6b
nast早pujcy:
1) poprzez poczt早 elektronicznち wysylaj叩 maile z uwagami do projektu na adres:
so-ed@um. siemianowice.pl,
2) pisemnie, kierujc r".. pigmie uwagi do projektu, a nast早pnie skladajc w kancelarii podawczej
w Referacie Edukacji w W殖ziale Spraw Spolecznych i Obywatelskich przy ul. 1 Maja IA
w Siemianowicach Slskich,
3) pisemnie, za po§rednictwem operatora pocztowego, kierujc korespondencje na adres: Referat
Edukacji w Wydziale Spraw Spoleczりych i Obywatelskich Urz早du Miasta Siemianowice Si4skie・
ul. 1 Maja 1A, 4 1-100 Siemianowice Siskie.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych zostanie opublikowane na stronie
internetowej Urzqdu Miasta Siemianowice Slskie (www.siemianowice.pl) oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej.
7. W畔onanie zarz胆zenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji w Wydziale Spraw
Spolecznych i Obywatelskich.
8. Zarz廻zenie wchodzi w Z ycie z dniem podj早cia.
9・ Niniejsze zarz叩zenie podlega publikacji na stronie internetowej Urz早du Miasta Siemianowice
Siskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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Zalacznik do Zarzadzenia n ，忽加2015
；需讐袈鷲彊：麗援鷺澱
z dnia..…忽・鰍呼…然薦・鯨無

PROJEKT ZMIANY SIECI PUBLICZNYCH SZKOL, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZACYM
JEST MIASTO SIEMIANOWICE SLASKIE ORAZ POLACZENIA SZKOL W ZESPOLY
W SIEMIANOWICACH SLASKICH

1 . Zmiana siedziby Szkoly Podstawowej nr 3 (przeniesienie do budynku-dotychczasowej
siedziby Gimnazjum nr 3 przy ul. Korfantego 18)
Proponowany termin 叩rowadzenia zmiany: 01.09.20 15 r.
Uzasadnienie: W byゆnku pりul. Korfantego 18 jest 26 sal lekcyjnych. Obecnie jest to sic叱iha
Gimnazjum nr 3, w ktづrym obowi叩ek szkolny realizuje 14] uczni6w (w 6 o たIzialach). Obiekt
o powierzchni 7219,23m2 nie jest wicc リkorzy.虻a夢 Generuje to nieuzasadnione koszり加 2014 r:
り山tki bieZgce tego gimnazjum prze町;szay otrzymang na szkole subwencjC o ok. 1,2 mln zlotych
-do subwencji Miasto 西pacilo ok. 123%subwencji). Zasadne jest wicc podjccie dziaah,
zmierzajgcych do wie厩ego wykorzystania obiektu. Bu力nek Szkoか Podstawowej nr 3, usytuowa砂
prク ul. Szkolnej 15, jest staクm obiektem, w kt クm mie了ci sic 14 sal. Do szkoか obecnie uczc szcza
352 uczni6w, co stanowi 14 α五たial6w. Z racji obnだenia wieku szkolnego widoczna bぐdzie
tendencja wzrostowa. 2厨adna jest wicc propozycja zmiany siedziり SP 03, poniewaZ ma ona
na celu poprawc warun幼w nauki. Ponadto, aり buカnek 勿I bardziej wyko rzystaり w jednッ
z cze了ci planowane jest utworzenie przedszkola.
2. Zmiana siedziby Szkoly Podstawowej nr 6
Zmiana dotychczasowej siedziby Szkoly Podstawowej nr 6-przeniesienie do budynku
dotychczasowej siedziby Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina 4a.
Proponowany termin wprowadzriizrniany: 01.09.20155 r.
Uzasadnienie: W bu力nku przy ul. Chopina 4a sq 23 sale lekcyjne. Obecnie jest to sic叱iha
Gimnazjum nr 4, w kt6rym obowi叩ek szkolny realizuje 125 ucznidw (w 6 o或Izialach). Obiekt
o powierzchni 3529,06 m2 nie jest w pelni リkor加ta型 Generuje to nieuzasadnione kosz/y
(w 2014 「町山tki bie24ce tej szkoか przeりおzaか otrzymanq na nig subwencjc o ponad] mln
zoかch-do subwencji Miasto dopacilo ok. 119%subwencji). Zasadne jest wicc podjぐcie dzialah,
zmierzajgcych do wic厩ego wykorzystania obiektu. Do Szkoか Podstawowej Nr 6 obecnie
uczeszcza 357 uczni6w, co stanowi 15 0"れたialbw. Z racji obnだenia wieku szkolnego widoczna
bCdzie tendencja wzrostowa, 2厨adna jest wiCc propozycja zmiany siedziり SP 06, poniew卯 ma
ona na celu poprawC warun幼w nauki. Ponadto najmlodsze dzieci w wieku szkolnym bc丸 mialy
m叱liwold skorヲstania z 4ツ ywienia w szkole.
3. Zmiana siedziby Gimnazjum nr 4 oraz polaczenie z I Liceum Og6lnoksztalcacy『 m
w Zesp6l Szkl nr 2
Zmiana dotychczasowej siedziby Gimnazjum nr 4-przeniesienie do budynku I Liceum
Og6lnoksz目ccego przy ul. Wyspi舶skiego 5.
}roponowany te皿血 W匹O皿叱一a 卿如y: 01.09.20 巧工
Uzasadnienie: Siedziba I LO miegci sie przy ul．助spiahskiego 5. Jest to obiekt, w kt6rym zn可duje
sie 15 sal lekcyjnych. W pmり?szej szkole obowi叩ek nauki realizuje 98 uczni6w び αたたjO/OH・）」
Obecnie w Gimnazjum nr 4 obowi叩ek szkolny realたuje 125 ucznidw 価 。硫たja/01,1).
Po proponowanym polqczeniu sz幼1,w buゆnku konかnuowaloり nauke ponad 200 uにnidw

Pりobecnym nたu demogrがcznym obiekt by 勿14クstarczajgcy i w pelni wykorzystany. Po叔czenie
w zespdl usprawni zarz4dzanie.
4. Zmiana siedziby Gimnazjum nr 3 oraz polaczenie z II Liceum Og6lnoksztalcacym
w Zesp6l Szkl nr3
Zmiana dotychczasowej siedziby Gimnazjum nr 3-przeniesienie do budynku II LO przy ul. Legnej
Proponowny termin wprowadzenia zmiany: 01.09.2015 r.
Uzasadnienie: Siedziba II LO miefci siC przy ul. LeInej 1 . Jest to obiekt, w ktづrym znajduje sie 16
sal lekcyj砂ch. Wpoりおzej szkole obowi叩ek nauki realizuje 130 uczni6w 価。凌たjal6w). Obecnie
w Gimnazjum nr 4 obowi叩ek szkolny realizuje 141 uczni6w 価 od たialづw). Pop胆ponowanym
pokczeniu sz肋I, w buみnku konかnuowaloり naukぐ ponad 271 uczni6w. Przy obec砂mnだU
demograjicznym obiekt 勿I勿14ツstarczaj り iw pelni リkorzysta型 Polgczenie w ze叩6l u叩rawni
zarzgdzanie.

NACZEL
Wydzialu Spraw Spolocznyc
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