Protokół nr 10/2019
z X sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna),
która odbyła się 11 kwietnia 2019 roku
w siedzibie Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Ad. 1 - Otwarcie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący Mariusz Batorski o godz. 18.00 otworzył obrady sesji, po czym
powitał radnych, władze miasta i przybyłych gości.
W następnej kolejności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.
W obradach uczestniczyło 10 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2.
Wniosek Burmistrza o umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad niniejszej
sesji stanowi załącznik nr 3.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4.
Ad.2 – Przyjecie porządku obrad.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił porządek obrad niniejszej sesji, a następnie
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 10 jej członków – jednogłośnie zatwierdziła porządek
obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji
obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa
Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda
Traugutta w Józefowie.
4. Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
Ad.3 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji
obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa
Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w
Józefowie.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił powyższy projekt uchwały
i poinformował, że w porównaniu z projektem, który nie został uchwalony na
poprzedniej sesji, proponuje się dokonanie zmiany zapisu w Uchwale
Nr 285/VII/2017, a nie jej uchylenie.
Następnie, w związku z brakiem głosów w dyskusji, przewodniczący poddał
projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 10 jej członków – 8 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 65/VIII/2019
zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku
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szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego
w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5.
Następnie głos zabrała jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 3
w Józefowie, która powiedziała, że zgadza się z inicjatywą rodziców, ale nie
podoba jej się forma procedowania nad ww. uchwałą, w przypadku której odbyły
się już dwa głosowania, na niniejszej i poprzedniej sesji.
Kolejna z nauczycielek SP Nr 3 powiedziała, że szkoła edukuje dzieci, ale jej
najważniejszą funkcją jest wychowanie do życia w społeczeństwie. Następnie
zwróciła się z prośbą, aby dla dobra dzieci, które będą pobierały naukę w SP Nr 3,
nie łączyć klas, ponieważ jest duża liczba uczniów z orzeczeniami o różnych
dysfunkcjach, wymagających indywidualnego podejścia.
Rodzic ucznia z SP Nr 1 powiedział, że jest rodzicem dziecka z Zespołem
Aspergera i wie jak trudne dla niego są zmiany, po czym wyraził obawy, że Rada
ponownie zmieni decyzję co do uchwały.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że sposób procedowania wydaje się
właściwy, reasumpcje głosowania się zdarzają. Burmistrz powiedział, że na
piątkowej sesji było za mało danych, trzeba było sprawę przeanalizować i stąd
ponowne zajęcie się tematem. Następnie Burmistrz powiedział, że należy
wiedzieć, iż jest zależność pomiędzy ilością etatów nauczycielskich, a liczbą
uczniów w szkołach i ta zależność jest wprost proporcjonalna, a to co obecnie
dzieje się jest efektem reformy oświaty.
Dyrektor SP Nr 3 L. Krupa powiedziała, że domyśla się, iż klasy będą łączone, po
czym zwróciła się z prośba, aby dokonany został podział w szkołach na poziomie
klasy pierwszej.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że reforma oświaty spowodowała, iż szkoły
zaczęły ze sobą rywalizować. Następnie powiedział, że władzom miasta zależy,
aby ta rywalizacja się zakończyła i aby zmiany w jak najmniejszym stopniu
dotknęły dzieci. Burmistrz poinformował, że będzie rozmawiał z dyrektorami
szkół na temat dalszych działań.
Pod koniec obrad głos zabrała radna E. Orzechowska, która przypomniała, że na
poprzedniej sesji rodzice uczniów zachowali się w sposób niestosowny
i powiedziała, że obrażeni przez nich radni powinni usłyszeć przeprosiny.
Ad. 4 - Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący M. Batorski
zamknął obrady sesji o godz. 18.25.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Sporządziła:

Mariusz Batorski

Marta Wrońska
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