UCHWAŁA NR XXI/304/19
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zamiaru

przekształcenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu poprzez zmianę
siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl.Klasztorny 2

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. l pkt l, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 20 19 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. l, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. l pkt l
ustawyzdnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2019r. poz. 1148, zpóźn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ l. Zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2020 r. Poradnię Psychologiczno w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl.Klasztorny 2.
§ 2.

Wystąpić

do

Śląskiego

Kuratora

przekształcenia placówki wymienionej w § l.

Oświaty

Pedagogiczną

z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie zamiaru

§ 3. W terminie do 29 lutego 2020 r. o zamiarze przekształcenia powiadomić:
l) osoby

korzystając z pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówki wymienionej

w § l;

2) Śląskiego Kuratora Oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

~~fz~ ~
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt uchwały dotyczy zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Józefa Rostka 16 na pl. Klasztorny 2, przy zachowaniu pełnego
dostępu dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w obszarze działania placówki.
Proponowane przeniesienie siedziby ww. placówki traktowane jest jako przekształcenie w rozumieniu
art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 19 r. poz. 1148, z późn. zm .),
a zatem stosowana procedura jego dokonania wynika z odpowiedniego zastosowania art. 89 ust. l i 3
ww. ustawy.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w zakresie terapeutycznym, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy
związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia wspomaga również przedszkola, szkoły
i placówki funkcjonujące na terenie miasta w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych . Pornoc realizowana jest w formie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży, terapii rodziny, grup wsparcia, prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów,
porad i konsultacji , wykładów i prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej itp. W związku
z powyższym , poradnia obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną rocznie ok. 4 000 osób w każdym
przedziale wiekowym i w różnym zakresie.
Obecną siedzibą Poradni Psycho logiczno- Pedagogicznej w Bytomiu jest budynek mieszczący s ię
w kamienicy przy ul. Józefa Rostka 16 składający s ię z 4 kondygnacji, w których są bardzo wąskie korytarze
i klatka schodowa z wysokimi schodami oraz mał e sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Niewątpliwie
w budynku występują poważne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością oraz dla rodziców
z małymi dziećmi, co znacznie utrudnia właściwe funkcjonowanie poradni w dotychczasowej siedzibie.
Ponadto poradnia realizuje dodatkowe zadani a na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem
Edukacji Narodowej a Miastem Bytom w zakresie utworzenia przy poradni wiodącego ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-wychowawczego, który oferuje dzieciom i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną ,
pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną. Rosnąca liczba potencjalnych osób, które korzystają z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poradni oraz występujące trudności architektoniczne powodują , że realizacja
bieżących zadań statutowych i zleconych napotyka na trudności w zakresie funkcjonalności budynku,
w którym mieści się obecna siedziba poradni. Ograniczenia te stanowią podstawę do podjęcia stosownych
decyzji , które mają na celu przystosowanie jej siedziby do wymagań i standardów, jakie winna spełniać .
Ponadto, planowane przeniesienie siedziby poradni nie będzie miało wpływu na zakres i dotychczasowy teren
jej działania oraz na zatwierdzony arkusz organizacyjny pracy placówki, w tym zatrudnienie pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych.

Siedziba poradni miałaby zostać przeniesiona do budynku przy pl. Klasztornym 2, w którym obecnie mieści
druga lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej
nr 3 im . Władysława Broniewskiego w Bytomiu, w stosunku do której podjęto działania intencyjne w zakresie
wdrożenia procedury przekształceniowej . W związku z powyższym , po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego
Kuratora Oświaty w ww. zakresie i po podjęciu uchwały właściwej dot. przekształcenia ww. szkoły poprzez
likwidację jej drugiej lokalizacji, będzie można niewykorzystany budynek przeznaczyć na nową siedzibę
poradni, który spełnia wymagania i oczekiwania społeczności lokalnej. Obiekt znajduje się w ścisłym centrum
miasta, a boisko szkolne mogłoby zostać zaadaptowane jako parking dla osób niepełnosprawnych. Ponadto,
w budynku są przestronne korytarze, co ułatwi rodzicom z małymi oraz niepełnosprawnymi dziećmi
przemieszczanie się wózkami oraz duże pomieszczenia, w których prowadzone byłyby indywidualne i grupowe
zajęcia terapeutyczne. Proponuje się także, żeby zajęcia dla osób niepełnosprawnych były prowadzone tylko
na parterze.
się

Podjęcie

niniejszej uchwały intencyjnej pozwoli w ustawowym terminie przekazać właściwemu kuratorowi
do zaopiniowania oraz poinformować o ww. zamiarze osoby korzystające z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i Śląskiego Kuratora Oświaty, a także wdrożyć właściwą procedurę
przekształcenia placówki.

oświaty

uchwałę

W związku z

powyższym, podjęcie

przedmiotowej
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jest w
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