
          P r o t o k ó ł  Nr XXXIII / 17 

 

 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej  w Rymanowie odbytej w dniu 8 lutego 2017 roku 

 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

 XXXIII sesję nadzwyczajną o godzinie 715  otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rmanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni według listy obecności. 

2. Wojciech Farbaniec   - Burmistrz Gminy Rymanów. 

3. Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

4. Marek  Penar   - Sekretarz Gminy. 

5. Bernarda  Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

6. Agnieszka Sieńko  - Inspektor. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad . Stan Rady 

wynosił 13 radnych. 

 

Radni nieobecni : 

 

1. Pan Janusz Chudziński. 

2. Pan Grzegorz Wołczański . 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zachodzi konieczność jej podjęcia celem 

przesłania  do zaopiniowania przez  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Związki 

Zawodowe  Nauczycieli. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad XXXIII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

4. Wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiony porządek obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej 

poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3/ Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
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Uzasadnienie : przepis art. 206 nowej ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 

dnia 14 grudnia 2016 roku nakłada na Radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W uchwale tej określa się na lata 1.09.2017r. - 31.08.2019 r. : 

 

 plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę oraz przez 

inne podmioty a także granice obwodów tych szkół, 

 plan sieci publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych 

w szkołach podstawowych, 

 warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów, 

a także projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice ich 

obwodów prowadzonych przez Gminę i inne podmioty od dnia 1 września 2019 roku. 

 

 Uchwałę tą  przekazuje sie kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli do zaopiniowania. Czas na wydanie tej opinii jest ustalony ustawowo i wynosi 21 dni. 

Rada po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora do dnia  31.03.2017 r. podejmuje uchwałę w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Od dnia 1 września 2017 roku reforma edukacji wprowadza następujące zmiany : 

 

 Na podstawie art. 117 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzająące ustawę – Prawo 

oświatowe dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi 

szkołami podstawowymi. 

 Uczniowie obecnej kl.VI szkoły podstawowej sześcioletniej staną się uczniami klasy VII 

ośmioletniej szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie dotychczasowej szkoły 

podstawowej staną się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 Z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 127 w/w ustawy likwiduje się kl. I 

gimnazjum, a w kolejnych latach pozostałe klasy. Gimnazja kończą swoją działalność 31 

sierpnia 2019 r. 

 Dopuszcza się możliwosci wygaszania i przekształcania gimnazjum: można je włączyć 

do szkoły podstawowej, przekształcić w szkołę podstawową, przekształcić w liceum 

ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia. 

 Z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące stanie 

się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzi się 

odrębnie rekrutację dla absolwentów gimnazjów do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego oraz dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej do 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Począwszy od 1 września 2020 r. kolejne 

klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego będą podlegać likwidacji poprzez 

wygaszanie. Podobnie wyglądać będzie przekształcenie czteroletnich techników w 

szkoły pięcioletnie. 

 

Na terenie Gminy Rymanów działają zespoły szkół. Zgodnie z art. 191 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, jeżeli w skład zespołu szkół wchodzi jedynie szkoła 

podstawowa i gimnazjum z dniem 1 września 2017 roku zespół stanie się ośmioletnią szkołą 

podstawową. Będą w niej działały klasy gimnazjalne do roku 2019. W ten sposób Zespoły Szkół 

Publicznych w Klimkówce, Króliku Polskim, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim zostaną 

przekształcone w 8 – letnie  szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. 
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W przypadku zespołów szkół w skład których wchodzą oprócz szkoły podstawowej i gimnazjum 

także inne szkoły i placówki , gimnazjum podlega wygaszeniu z dniem 31 sierpnia 2019 roku, a 

zespół szkół nadal będzie funkcjonował. Taka sytuacja będzie miała miejsce w Zespole Szkół 

Publicznych w Rymanowie, Posadzie Górnej i Milczy. 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych zespołach szkół, o których mowa w art. 191 

ust.1 ( w Klimkówce, Króliku Polskim, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim ) zgodnie  z art. 249 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku staną 

się nauczycielami ośmioletnich szkół podstawowych (w Klimkówce, Króliku Polskim, Sieniawie i 

Wróbliku Szlacheckim ).  

Natomiast nauczyciele zespołów szkół , o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy ( w Rymanowie, 

Posadzie Górnej i Milczy ) pozostaną nadal nauczycielami tych zespołów. 

 

 Projektowane zmiany sieci szkolnej nie spowodują zmian dotychczasowych obwodów szkół 

ani ich lokalizacji. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 320 / 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

4/ Wnioski i zapytania . 

 

1. Radny Kielar Kazimierz z Klimkówki zwrócił się z wnioskiem o pilną potrzebę dokonania 

wymiany jednej częsci bariery energochłonnej w Klimkówce na zakrecie drogi powiatowej 

przy wjeździe na ulicę Św. Krzyża. 

 

Burmistrz Gminy odpowiadając na zgłoszony wniosek powiedział, że w tej sprawie została 

przesłana interpelacja do Starosty Krośnieńskiego . Dzisiaj przed wyjazdem do Starostwa dokonam 

wzytacji tego miejsca i podejmę rozmowy o dokonanie wymiany barierki . 

 

5/ Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna 

Przybyła – Ostap poinformowała , że porządek obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej 

w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 55 zamknęła 

obrady XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 



 

 

 

 

 

 

 


