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Kraśnik, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: zapoznała radnych z treścią dwóch interpelacji złożonych na piśmie.
Pierwsza interpelacje dotyczyła ostatecznej liczy dzieci, których rodzice deklarują podjęcie
przez nie nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017. W drugiej interpelacji
dopytywała czy zostały podjęte już działania w kierunku regulacji wynagrodzeń pracowników
obsługi i administracji zatrudnionych w kraśnickich placówkach oświatowych. W trzeciej
interpelacji zapytała czy zostały podjęte już jakieś działania, czy opracowana jest jakaś
koncepcja, do której zmusza nas zmiana ustawy w sprawie przekształcenia, likwidacji KOENu.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani interpelację nr 3 wniesioną do protokołu informuję, że
ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) wprowadziła szereg zmian w porządku
prawnym. W świetle art. 48 ust. 1 w/w ustawy wspólna obsługa administracyjno-finansowa
jednostek oświatowych zorganizowana zarówno w formie zespołów obsługi organizacyjnoadministracyjnej jak i innej, działająca na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy
o systemie oświaty może działać w takim kształcie najpóźniej do końca 2016 roku, potem
powinna zostać zorganizowana na zasadach określonych odpowiednio w ustawie
o samorządzie gminnym.
Kraśnicki Ośrodek Edukacji i Nauki w Kraśniku został utworzony i funkcjonuje do
chwili obecnej według przepisów obowiązujących we wcześniejszym stanie prawnym.
Zagadnienia dotyczące prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostek oświatowych przez KOEN oraz nałożonych zadań statutowych,
między innymi: w § 3 ust. 1 pkt 7 "wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Kraśnik jako organu
prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, prowadzenie dokumentacji dotyczącej
czynności, do których wykonywania wyłącznie uprawniona jest Rada Miasta i Burmistrz", jak
również w ust. 2 pkt 5 "Ośrodek prowadzi inne sprawy należące do Burmistrza jako organu
administracji publicznej w zakresie oświaty, w tym organu kontrolnego oraz prowadzącego
odpowiednią ewidencję" zawsze budziły liczne wątpliwości natury praktycznej oraz prawnej.
Na chwilę obecną organ prowadzący jest na etapie opracowywania stosownego
projektu uchwały z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych.

