U C H W A Ł A nr 650/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w
Piasecznie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 48 ust.1 oraz art. 49
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.), uchwala się co następuje:
§1
1. Powołuje się Radę Oświatową działającą przy Radzie Miejskiej w Piasecznie, zwaną
dalej „Radą Oświatową”.
2. Ustala się skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej oraz regulamin jej
działania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 650/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.

Regulamin działania Rady Oświatowej
§1
1. Rada Oświatowa jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach
związanych z edukacją na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Czas trwania Rady Oświatowej jest nieokreślony.
3. Członkowie Rady Oświatowej wykonują swoje obowiązki społecznie.
§2
W skład Rady Oświatowej wchodzą:
1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Piasecznie
2. Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
3. Przedstawiciel Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie
4. Przedstawiciel Dyrektorów Przedszkoli
5. Przedstawiciel Dyrektorów Szkół Podstawowych
6. Przedstawiciel Dyrektorów Gimnazjów
7. Przedstawiciel Dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych
8. Przedstawiciel Rad Rodziców Przedszkoli
9. Przedstawiciel Rad Rodziców Szkół Podstawowych
10. Przedstawiciel Rad Rodziców Gimnazjum
11. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
12. Przedstawiciel NSZZ Solidarność
§3
1. Przedstawiciela Rady Miejskiej w Piasecznie wybiera Rada Miejska.
2. Przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 wskazuje Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno.
3. Przedstawicieli Dyrektorów poszczególnych typów placówek oświatowych, o których
mowa w § 2 pkt. 4-7 wybierają spośród siebie dyrektorzy tych placówek w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
przeprowadza się ponowne głosowanie tym samym dniu wyłącznie spośród
kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
4. Przedstawicieli Rad Rodziców poszczególnych typów placówek oświatowych, o
których mowa w § 2 pkt 8-10 wybierają spośród siebie członkowie Rad Rodziców
tych placówek w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie tym samym dniu
wyłącznie spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
5. Przedstawicieli związków zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 11-12 wybierają
spośród siebie członkowie tych związków zawodowych.
6. Wyboru pierwszych przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 4-12 dokonuje
się w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie
powołania Rady Oświatowej.

§4
1.Członkowstwo w Radzie Oświatowej ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji złożonej przewodniczącemu Rady Oświatowej
2) zakończenia kadencji radnego Rady Miejskiej w Piasecznie,
3) odwołania ze stanowiska lub zakończenia powierzenia stanowiska, o których mowa w
§ 2 pkt 3-7
4) ustania członkowstwa w Radzie Rodziców, o których mowa w § 2 pkt 8-10
5) odwołania przedstawiciela przez podmioty wymienione w § 2 pkt 1 i pkt 4-12
6) śmierci.
2. W przypadku ustania członkowstwa w Radzie Oświatowej wybór nowego członka
przeprowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w § 3, w terminie jednego miesiąca
od ustania członkowstwa.
§5
Rada Oświatowa na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz ustala plan pracy i jej terminarz.
§6
1. Do obowiązków przewodniczącego należy kierowanie pracą Rady Oświatowej i
reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.
§7
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 posiedzenia Rady Oświatowej zwołuje jej przewodniczący,
stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Oświatowej zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej.
§8
Przewodniczący Rady Oświatowej może zapraszać na jej posiedzenie osoby spoza składu
Rady Oświatowej.
§9
1. Stanowiska, opinie i wnioski Rady Oświatowej podejmowane są zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Oświatowej w głosowaniu
jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Z posiedzenia Rady Oświatowej sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący.
3. Obsługę biurową Rady Oświatowej prowadzi Wydział Kadr i Administracji Urzędu
Miasta i Gminy w Piasecznie.
§ 10
Odwołanie Rady Oświatowej następuje w trybie właściwym dla jej powołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska jako organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy Radzie Miejskiej.
Rada oświatowa zajmować się będzie badaniem potrzeb oświatowych na terenie Miasta i
Gminy Piaseczno jak również przygotowywaniem projektów ich zaspokajania. Rada będzie
opiniowała zarówno projekty budżetu Miasta w części dotyczącej wydatków na oświatę, jak i
projekty sieci publicznych szkół i placówek oraz projekty prawa miejscowego wydawanych
w sprawach oświaty. Rada Oświatowa zajmować się będzie wypracowaniem oraz
opiniowaniem projektów zmian strukturalnych w sferze oświaty.

