
UCHWAŁA  Nr XIII/93/16  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie  

z siedzibą w Kosterze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Filii Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-

nickiej w Gnojnie z siedzibą w Kosterze. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gnojno do dokonania czynności niezbędnych do przeprowa-

dzenia procedury likwidacji placówki, o której mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła prowadzona przez jed-

nostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący 

szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

Ponadto organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji, 

zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samo-

rządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. 

Procedura likwidacji Filii w Kosterze rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej zamiar li-

kwidacji placówki. Uchwała ta upoważnia Wójta Gminy Gnojno do dalszego postępowania przewidzianego w art. 

59 ustawy o systemie oświaty. 

Zamiar likwidacji Filii w Kosterze uzasadniony jest przyczynami natury demograficznej i ekonomicznej. Jest 

to najmniejsza w gminie placówka szkolna o niesamodzielnej i ograniczonej strukturze organizacyjnej. Obecnie 

uczęszcza do niej 9 dzieci, z których 3 uczy się w klasie I, a 6 w oddziale przedszkolnym. Klasy drugiej i trzeciej 

nie ma ze względu na brak dzieci. 

Mała liczba dzieci, brak klasy II i III oraz niekorzystne dane demograficzne nie rokują możliwości utrzymania 

tak małej - a tym samym kosztownej - szkoły w sytuacji, gdy gmina musi bilansować wydatki bieżące z dochodami 

bieżącymi w ramach racjonalnego gospodarowania budżetem. Wydatki bieżące poniesione w 2015 r. na utrzyma-

nie Filii w Kosterze wyniosły 304.309 zł, z czego przyznana subwencja i dotacja w wysokości 79.138 zł stanowiła 

tylko 26% wydanej kwoty. 

Likwidacja Filii w Kosterze nie pogorszy dostępu uczniów do nauki - uczniowie będą kontynuować naukę 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, a gmina zapewni bezpłatny dowóz dzieci do tej szkoły. 

Na poprawę warunków nauki wpłynie również likwidacja nauczania w klasach łączonych i szersza oferta zajęć 

dodatkowych. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, projekt niniejszej uchwały został 

przekazany do zaopiniowania przez organizację związkową zrzeszającą nauczycieli, która wyraziła pozytywną 

opinię w tej kwestii.  
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