
REZOLUCJA NR XVII/378/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie uznania za niezasadną petycji w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 
im. Jana Radtkego oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego wchodzących w 

skład ZSO nr 4 w Gdyni

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1195), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną w dniu 30 grudnia 2015 r. przez grupę 328 mieszkańców 
Gdyni w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego oraz XIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego wchodzących w skład ZSO nr 4 w Gdyni.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 roku do Rady Miasta Gdyni wpłynęła petycja grupy 328. mieszkańców w 
sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 14 im. Jana Radtkego oraz XIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego, wchodzących w skład ZSO Nr 4 w Gdyni.

Gdyński samorząd od wielu lat intensywnie inwestuje w oświatę i działania te           nie mogą zostać 
wstrzymane, tym bardziej, że edukacja publiczna to zadanie własne samorządu. Zwlekanie ze zmianami byłoby 
działaniem niekorzystnym dla mieszkańców Gdyni, ponieważ wstrzymałoby proces inwestycyjny i remontowy, 
a także skutkowałoby pogorszeniem się  warunków  nauki dla uczniów.

Gdyński samorząd przeprowadził szczegółowe diagnozy demograficzne, które wykazały m. in., że w 
roku szkolnym 2005/2006 liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 12,5 tysiąca osób, natomiast w 
chwili obecnej wynosi 8,5 tysiąca. Dodatkowo przeanalizowano dane Głównego Urzędu Statystycznego, 
sprawdzono bilans meldunków  w każdej z dzielnic Gdyni w ciągu ostatnich 10 lat, a także sprawdzono 
zainteresowanie każdą ze szkół w Gdyni w ciągu ostatnich 10 lat. Powyższe czynności stanowiły podstawę 
przy opracowywaniu zmian w zakresie sieci gdyńskich szkół.

Restrukturyzacja szkół wchodzących w skład ZSO nr 4 z całą pewnością nie wpłynie na pogorszenie 
sytuacji osób niepełnosprawnych, które uczą się w ww. zespole. Osoby te ukończą edukację z tymi samymi 
nauczycielami, nadal będą korzystać ze stołówki, gabinetu pielęgniarki szkolnej, sali gimnastycznej i innych 
obiektów dostosowanych do ich potrzeb. Infrastruktura budynku ZSO nr 4 będzie mogła być wykorzystywana 
znacznie bardziej efektywnie w przypadku powołania w tej lokalizacji  Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego Nr 2.

Od roku szkolnego 2016/2017 niepełnosprawni uczniowie rozpoczną edukację             w innych szkołach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoły te z powodzeniem współpracują z lokalnymi 
środowiskami, instytucjami oraz dysponują wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną  do pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi.

Wobec powyższego przedmiotową petycję uznać należało za bezzasadną.

Uchwała podlega nadzorowi wykonywanemu przez Wojewodę Pomorskiego.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 9 ust. 2 w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r.  o petycjach, Rada Miasta Gdyni informuje, iż: 
„sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi”.
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