OR.00012-1.1.2017
Protokół Nr 1/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 31 stycznia 2017 r.
I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu
31 stycznia 2017 r. o godzinie 9:00 w Biurze Rady Miejskiej w Otmuchowie, pokój nr 8 (I piętro).
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie Pan Tadeusz Napora.
Komisja Rewizyjna obradowała w pełnym składzie 5 członków, co stanowi o prawomocności obrad.
Ad. 3
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 rok;
5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przy omawianiu projektu Planu pracy Komisji Rewizyjnej, Z-ca Przewodniczącego Komisji
Janusz Gitlar zwrócił uwagę na to, iż szykuje się wiele zmian w systemie oświaty i może przyjąć do
planu w jakimś zakresie, Rada Miejska może doprecyzować przy uchwalaniu Planu pracy Komisji
Rewizyjnej, stan gotowości Gminy do ich przyjęcia. Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy:
Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe, które doprowadzą do likwidacji
gimnazjów i przywrócenia ośmioletnich podstawówek oraz czteroletnich liceów i pięcioletnich
techników.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Napora: zgodnie z założeniem reformy większość gimnazjów
zostanie przekształconych w ośmioletnie podstawówki, czteroletnie licea lub pięcioletnie technika.
Samorządy mają czas do końca marca, by w porozumieniu z kuratorami ułożyć nową sieć szkół.
Wiadomą rzeczą jest, że aby zoptymalizować wydatki i zminimalizować problemy organizacyjne,
samorządy część szkół będą przekształcać w filie, a inne dzielić. W związku z tym zasadnym jest, aby
dowiedzieć się jak w naszej Gminie przygotowujemy się do zmian w Oświacie i Wychowaniu.
Merytoryczną Komisją jest Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby skierować do Burmistrza Otmuchowa wniosek
następującej treści: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Otmuchowie wnosi o złożenie Radzie
Miejskiej w Otmuchowie informacji nt. organizacji Oświaty i Wychowania w Gminie Otmuchów
w następstwie zmian wynikających z ustaw reformujących system oświaty.
Powodem przyjęcia takiego wniosku jest obawa, żeby czas na zmiany, jaki wynika
z podpisanych przez Prezydenta ustaw, nie okazał się dla nas zbyt krótki, a nadto jako radni żebyśmy
mogli rzetelnie odpowiadać na zadawane nam w tej sprawie pytania.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Komisja opracowała projekt Planu pracy na rok 2017, który stanowi załącznik do Protokołu.
Ad. 5
Komisja opracowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 r. który stanowi załącznik
do Protokołu.
Ad. 6
Nie było.
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Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął I posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskie w Otmuchowie w roku 2017.
Protokołował T. Napora

Lista obecności stanowi integralną część protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Napora
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