OBR.0006.218.2016

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół
Budowlanych w Oswięcimiu poprzez zmianę siedziby
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z poźn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i art. 59 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu
poprzez zmianę adresu z dotychczasowego ul. Obozowa 32, 32-600 Oświęcim na ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8,
32-600 Oświęcim, z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiana siedziby szkoły stanowi jej przekształcenie. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne w związku z wymogiem
art. 59 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej
na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły właściwego kuratora
oświaty oraz rodziców.
W budynku Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu znajduje się 19 sal lekcyjnych. W roku szkolnym 2016/2017
w technikum uczy się 133 uczniów, w zasadniczej szkole zawodowej 120 oraz w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
65 uczniów. Łącznie w budynku funcjonuje 12 oddziałów, co pokazuje, że budynek nie jest wykorzystywany w pełni
jego możliwości. Taki stan generuje wysokie koszty utrzymania tj. 6.977 zł na ucznia w 2015 r.
W budynku Powiatowego Zespołu Nr 3 w Oświęcimiu znajduje się 25 dużych i 10 mniejszych sal lekcyjnych
W roku szkolnym 2016/2017 w technikum uczy się 635 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 116 uczniow, natomiast
w zasadniczej szkole zawodowej nie ma uczniów. Łącznie w budynku funcjonuje 28 oddziałów. To pokazuje, że budynek
nie jest wykorzystywany w pełni jego możliwości. Taki stan generuje wysokie koszty utrzymania tj. 7.510 zł na ucznia
w 2015 r. Przeniesienie siedziby Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu do znajdujacego się w odległości około 1,5 km
budynku Powiatowego Zespołu Nr 3 w Oświęcimiu podyktowane jest zarówno względami ekonomicznymi
jak i demograficznymi.
Na przestrzeni ostatnich lat malało zainteresowanie uczniów nauką w Powiatowym Zespołe Nr 5 w Oświęcimiu
co obrazują poniższe dane:
- liczba uczniów w roku szk. 2010/11 – 545
- liczba uczniów w roku szk. 2011/12 – 469
- liczba uczniów w roku szk. 2012/13 – 452
- liczba uczniów w roku szk. 2013/14 – 403
- liczba uczniów w roku szk. 2014/15 – 382
- liczba uczniów w roku szk. 2015/16 – 374
- liczba uczniów w roku szk. 2016/17 – 318
W konsekwencji, na przestrzeni lat szkolnych 2010/2011 - 2016/2017 zmalała liczba zatrudnionych nauczycieli
z 42 (38,75 etatu) do 24 (23,58 etatu). Na dzień 30.09.2016 r. w szkole zatrudnionych jest także 10 (7,38 etatu)
pracowników administracji i obsługi.
Po zmianie siedziby szkoły uczniowie szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu
będą kontynuować naukę w dotychczasowych oddziałach.
Niekorzystną perspektywę demograficzną obrazują wieloletnie dane obejmujące:
1) planowane ilości uczniów kończących naukę w gimnazjach na terenie powiatu oświęcimskiego:
- w roku szkolnym 2015/2016 – 1.431
- w roku szkolnym 2016/2017 – 1.345
- w roku szkolnym 2017/2018 – 1.343
- w roku szkolnym 2018/2019 – 1.313
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2) liczbę urodzeń w Polsce w latach 2008-2014 r. oraz prognozy urodzeń do 2035 r. (nabory w szkołach
ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2051/2052):

Powyższe uwarunkowania są przyczyną długotrwałej, głębokiej niewspółmierności kosztów funkcjonowania ww. Zespołu
do zakresu prowadzonej działalności, co obrazuje poniższe zestawienie naliczonej subwencji i wykonania budżetu
w poszczególnych latach:

Liczba uczniów
wg stanu na 30
września roku
poprzedzającego
Razem kwota
naliczonej
subwencji wg
metryczki zadania szkolne
Wykonanie za rok
(bez dotacji
i środków
pozyskanych
z zewnątrz)

Subwencja
oświatowa
minus
wykonanie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

545

469

452

403

382

3 250 060 zł

2 990 292 zł

2 934 218 zł

2 607 256 zł

2 480 190 zł

2 728 623 zł

2 787 583 zł

2 644 562 zł

2 679 926 zł

2 665 444 zł

521 437 zł

202 709 zł

289 656 zł

-72 670 zł

-185 254 zł

Ponadto Powiat Oświęcimski planuje utworzenie od 1 września 2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczego
w skład którego wchodzić będą szkoły Powiatowego Zespołu Nr 3 w Oświęcimiu i Powiatowego Zespołu Nr 5
w Oświęcimiu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. Dlatego konieczne będzie rozwiązanie z dniem
31 sierpnia 2017 r. Powiatowego Zespołu Nr 3 oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu. Działania powyższe mają
na celu podniesienie jakości nauczania oraz lepsze wykorzystanie bazy technicznej i dydaktycznej, otwarcie się na zmiany
w otoczeniu gospodarczym poprzez współpracę z pracodawcami oraz racjonalizację wydatków w powiatowej oświacie.
Z uwagi na obecną i przewidywaną sytuację w zakresie naboru do Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych
w Oświęcimiu oraz wcześniejszą, malejącą tendencją - racjonalnym staje się przeniesienie szkół wchodzących w skaład
PZ Nr 5 z dniem 31 sierpnia 2017 r.
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