
Rada Rodziców  

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu 

adres do korespondencji: 

43-450 Ustroń, Ul. Daszyńskiego 31 

z dopiskiem „Rada Rodziców” 

 

       Burmistrz Miasta Ustroń 

       Pan Przemysław Korcz 

       43-450 Ustroń, Rynek 1  

 

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,                               

w szczególności biorąc pod uwagę treści art.10,13 i 14 tejże ustawy prosimy o udzielenie nam 

odpowiedzi w związku z planami utworzenia w Ustroniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego             

w skład, którego wchodzić będzie m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu. 

Aby przekazane informacje były dostępne szerszemu gronu odbiorców (ze względu na brak 

możliwości zebrań rodziców) zwracamy się z prośbą o zamieszczenie ich wraz z zadanymi 

pytaniami na  łamach „Gazety Ustrońskiej”, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta.  

Jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art.15 ust.1 ww. ustawy, oświadczamy, iż jako Rada 

Rodziców dysponujemy środkami ze składek rodziców, umożliwiających nam poniesienie 

kosztu emisji odpowiedzi ze strony władz miasta. 

Prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania: 

1/ w jakiej perspektywie czasowej władze miasta przewidują przeniesienia oddziałów 

przedszkolnych do budynku SP2,  prosimy o wskazanie planowanych dat wdrożenia 

poszczególnych etapów tego procesu,  

2/ jakie oszczędności finansowe dla Gminy Ustroń (w tys. PLN) powstaną w 

przypadku połączenia oddziałów przedszkolnych z SP2 w Ustroniu, prosimy o 

udzielenie informacji w postaci kwot (w tys. PLN) ze wskazaniem ich rodzaju (media, 

wynagrodzenia, środki czystości, pomoce edukacyjne itd.) dla najistotniejszych 

pozycji oszczędności – o ile takie są przewidywane,  

3/ jaki procent w całości kosztów ponoszonych na edukację przez gminę Ustroń będą 

stanowiły oszczędności finansowe, o których mowa w pkt 2,  

4/ na jaki cel mają być przeznaczone przewidywane ewentualne oszczędności 

uzyskane przez gminę w wyniku połączenia przedszkoli ze szkołami; czy uzyskane  

oszczędności będą przeznaczone na inne wydatki w ramach oświaty (np. 

doposażenie szkół, zwiększenie etatów), 



5/ jeżeli nie przewiduje się oszczędności, jakie w takim wypadku powstaną 

dodatkowe obciążenia finansowe dla gminy z tytułu połączenia oddziałów 

przedszkolnych z SP2, prosimy o udzielenie informacji w postaci kwot (w tys. PLN) ze 

wskazaniem najistotniejszych pozycji, które wzrosną, 

6/ jakie nakłady finansowe są niezbędne do wdrożenia planu połączenia oddziałów 

przedszkolnych z SP2, biorąc pod uwagę wariant połączenia polegający na 

całkowitym przeniesieniu oddziałów przedszkolnych,  

7/ czy planowane jest postawienie osobnego budynku przedszkola na parceli 

należącej do SP2 czy rozbudowa bądź adaptacja istniejącego budynku szkoły,  

8/ czy w wyniku powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, szkoła SP2 będzie 

funkcjonować w oparciu o plan finansowy dotyczący wyłącznie szkoły czy w oparciu  

o plan finansowy zespołu (wspólny dla szkoły i przedszkoli), 

9/ czy w wyniku powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ulegnie zmniejszeniu 

teren boiskowy szkoły przeznaczony do wypoczynku oraz uprawiania sportu przez 

uczniów szkoły (w tym prowadzeniu zajęć z kultury fizycznej),  

10/ jak będzie rozwiązany problem dojazdu i parkowania pojazdów przez rodziców 

dzieci oddziałów przedszkolnych przed budynkiem SP2; czy bierze się pod uwagę 

przebudowę obecnej drogi i placu manewrowego i jaki jest przewidywany koszt tej 

przebudowy, 

11/ czy w tak istotnej dla mieszkańców sprawie jak zmiany systemu organizacji 

edukacji w Ustroniu, władze przewidują przeprowadzenie referendum lokalnego na 

ten temat, jeżeli tak – to na jakich warunkach i kiedy, jeżeli nie – to jakie argumenty 

za tym wskazują, 

12/ czy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (niestabilność, 

nieprzewidywalność) władze biorą pod uwagę „zawieszenie” planu połączeń 

przedszkoli ze szkołami do czasu unormowania się sytuacji w tym zakresie.  

 

Szanowny Panie Burmistrzu, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej,  

składając ten wniosek, nie mamy obowiązku jego uzasadnienia i wskazania interesu, 

jednakże chcielibyśmy poinformować, iż obecnie przekazane informacje są 

nieprecyzyjne i mają charakter bardzo ogólnikowy. Prosimy wobec powyższego              

o przyjęcie niniejszych pytań ze zrozumieniem. Sprawa dotyczy wielu osób, dla wielu 

rodziców i mieszkańców Ustronia jest wyjątkowo ważna. Prosimy o udzielenie 

odpowiedzi w sposób enumeratywny dla zadanych pytań. 

 

      Z poważaniem, 

       Zarząd Rady Rodziców  

SP2 w Ustroniu 

 

 


