RADA MIEJSKA
. 361^337

Kruszwica, dnia 26.01.2012r.

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 stycznia 2012 roku.

w sprawie pr/ejecia przez Gmini' Kruszwica Liceum Ogolnoksztatcijcego im. Julius/a
Slowackiego w Kruszwicy.
Rada Miejska w Kruszwicy po zapoznaniu si? ze stanowiskiem Burmistrza Kruszwicy
przedstawionym na wspolnym posiedzeniu komisji Rady dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie
przeJQcia przez Gmin? Kruszwica Liceum Ogolnoksztatca_cego im. Juliusza Stowackiego
w Kruszwicy i przyj?cie na siebie funkcji organu prowadz^cego dla tej szkoly, stwierdza, ze
przedstawione stanowisko wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaricow i jest spelnieniem
ich woli. Pozostawia lokalnej spolecznosci prawo suwerennej decyzji co do dalszych losow
placowki.
Radni akceptuja^ powolanie Zespolu Szkol Ogolnoksztatca^cych przy ul. Kasprowicza 7,
w sklad ktorego wejda^: Liceum Ogolnoksztalca^ce im. Juliusza Slowackiego w Kruszwicy
oraz Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyza
Radni uwazaja^ ze powinni kierowac si? elementarnq. zasada^ jaka^ rowniez kierowac si? organ
wladzy w stosunku do swoich mieszkancow „ stuzebnej roli organu i dzialalnia w interesie
obywateli".
Dla nas wszystkich jest to szkola z dlugimi i szczytnymi tradycjami, ktore skladaj^ si? na dorobek mieszkancow naszej Gminy a jej istnienie jest niezb?dne dla rozwoju intelektualnego
naszej mtodziezy.
Samorzajd biora^c pod uwag? spoleczne znaczenie tej decyzji musi miec rowniez na wzgl?dzie
rang? rachunku ekonomicznego i dlatego tez proponujemy gotowosc przej?cia liceum
po spelnieniu przez Powiat nast?puj^cych warunkow:
1. Bezplatne przeka^anie przez Starostwo Powiatowe na rzecz Gminy Kruszwica budynku
szkoly wraz z sala^ gimnastyczna^, nieruchomoscia^ gruntow^ i mieniem ruchomym b?da^cym
na wyposazeniu Liceum Ogolnoksztalca^cego mieszcza^cego si? przy ul. Kasprowicza 7
w Kruszwicy.
2. Korekta zatrudnienia poprzez solidarny podzial pomi?dzy Gmin^ Kruszwica a Starostwem
Powiatowym w Inowroclawiu etatow nauczycieli.
3. Zapewnienie ze strony Powiatu Inowroclawskiego, ze organ ten nie utworzy na terenie naszej Gminy drugiej szkoly typu liceum ogolnoksztalcaeego.

W tej sytuacji Rada Miejska czuje si? zobowi^zana do wsparcia dzialan wladz Gminy i jej
mieszkancow w dq.zeniu do nieodplatnego przej^cia placowki, deklarujajc gotowosc do
wspolpracy i dialogu mogq.cego przyniesc rozwiazanie korzystne dla wszystkich.
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