
Szanowni Państwo,

po wspólnych konsultacjach, w imieniu całej społeczności szkolnej (Uczniów, Rodziców, Pracowników)

Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, Zespołu Szkół w Pustelniku oraz Zespołu Szkolnego w Ładzyniu oraz
społeczności lokalnej zwracamy się do władz Gminy Stanisławów o szybkie podjęcie ostatecznych decyzji

dotyczących inwestycji w bazę oświatową w naszej Gminie.

W pracach nad strategią Gminy na lata 2016-2025 jako jedno z najważniejszych zadań wskazano właśnie
------światę, która może stać się wizytówką naszej Gminy i magnesem zachęcającym do pozostania w niej przez

dotychczasowych mieszkańców oraz dla osób poszukujących nowego miejsca zamieszkania. Rozwój Gminy

w przyszłości zależeć będzie głównie 'od wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych, dla których

poziom oświaty jest jednym z podstawowych elementów oceny miejsca zamieszkania. Wielkim

potencjałem naszej Gminy jest niewątpliwie zachowanie obecnej struktury oświaty - która już teraz stała

się podstawą zrównoważonego rozwoju i magnesem dla wielu nowych mieszkańców.

Sytuacja braku sali gimnastycznej i zbyt małej liczby sal lekcyjnych w Pustelniku, fatalnego stanu

technicznego przedszkola w Stanisławowie oraz braku sali gimnastycznej i zbyt małej liczby sal lekcyjnych w

Ładzyniu to elementy niepasujące do minimalnego standardu, w jakim każdy z nas chciałby widzieć

edukacje naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy przekonani, że w sprawie tych trzech dużych inwestycji zostały

już przedstawione wszystkie argumenty i przeprowadzono wiele prac analitycznych i procesów
konsultacyjnych i naszym zdaniem czas na decyzje .

.-Po wspólnych konsultacjach i głębokich analizach możliwości finansowych Gminy rekomendujemy

umieszczenie w planach inwestycyjnych Gminy tych trzech inwestycji oświatowych. W naszej wspólnej

opinii już w roku 2016 powinna zostać uruchomiona inwestycja w Pustelniku i Stanisławowie oraz

przygotowany projekt inwestycji w Ładzyniu a inwestycje te powinny zostać zakończone do 2019 roku.

Uwzględniając w/w argumenty ekonomiczne, znaczenie jakie mają te inwestycje dla lokalnych społeczności
oraz szanse jakie stoją za istnieniem atrakcyjnej oświaty w naszej gminie a jednocześnie wierząc w Państwa

zaangażowanie w zrównoważony rozwój całej Gminy wnosimy o umożliwienie przedstawienia pełnej

argumentacji i wyników wspólnej analizy finansów Gminy na zbliżających się posiedzeniach komisji Rady

Gminy i plenarnym posiedzeniu Rady Gminy oraz jak najszybsze podjęcie uchwał o uruchomieniu procesów

inwestycyjnych w tych trzech ważnych pr:ojektach.
Pr'e~s OSP w PuStel.nlku

, :,:;",;F~,,::;'
_ M-J &.:! :.J

.


