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Interpelacja
Plany inwestycyjne dotyczące szkoły w Łomiankach Dolnych

Szanowna Pani,
Prowadzenie i utrzymywanie placówek edukacji podstawowej to zadanie własne gminy.
Natomiast

zarządzanie

szkołami

ponadpodstawowymi

leży

w

gestii

powiatu.

Oprócz

odpowiedzialności za jakość kształcenia, na organach tych spoczywa konieczność optymalnego
gospodarowania finansami.
Edukacja, jakość kształcenia, perspektywy młodych to jedne z najważniejszych problemów dla
rodziców wychowujących swoje dzieci. Działania gminy powinny zapewnić ich, że publiczne
placówki edukacji to bezpieczny wybór.
W kontekście aktualnie rozważanej decyzji o ew. przejęciu Liceum przez Gminę Łomianki, należy
brać pod uwagę cele jakie Gmina Łomianki chce zrealizować dzięki uzyskaniu kontroli
funkcjonowania Liceum, tj. m.in. zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i poprawa
warunków w jakich Liceum ma funkcjonować. Dodatkowo za przejęciem działki w Łomiankach
Dolnych muszą iść kolejne kroki, tj. budowa szkoły, tak by ww. działka nie czekała
niewykorzystana przez najbliższe lata.
Liczę że UM w Łomiankach przygotowując propozycję przejęcia liceum dokonał rzetelnego
przygotowania planu dalszych działań i oceny zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem wszystkich
kosztów i niezbędnych działań.

W związku z tym, proszę o pilną odpowiedź na poniższe pytania, tak by radni mogli uwzględnić
przekazane informacje przy podejmowaniu decyzji:
1.

W jaki sposób przejęcie liceum w Łomiankach wpłynie na budżet Łomianek po stronie
dochodów i wydatków?

2.

Jakie zwiększenie nakładów na Liceum Urząd Miejski przewiduje kolejnych latach w celu
poprawy jakości funkcjonowania Liceum i zwiększenia liczby uczniów?
a.

Jakie w związku z tym wyznaczył kluczowe rezultaty, tj. mierzalne i konkretnie
określone rezultaty, które można łatwo ocenić i odpowiedzieć na pytanie:
“osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy”.

3. Jakie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą potrzebne, by na działce przejętej
od PWZ powstała szkoła?
4.

Jakie inwestycje w infrastrukturalne muszą towarzyszyć budowie szkoły i co za tym idzie
jakie zmiany w będą potrzebne w Wieloletniej Prognozie Finansowej?
a.

Jakie w związku z tym wyznaczył kluczowe rezultaty, tj. mierzalne i konkretnie
określone rezultaty, które można łatwo ocenić i odpowiedzieć na pytanie:
“osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy”.

W związku z powyższym niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i
zasługuje na rozpatrzenie.
W związku z art. 24 pkt. 7 tej samej ustawy treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych
odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty. Proszę o przesłanie odpowiedzi na interpelację w formie elektronicznej na adres
wskazany w nagłówku.
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