
UCHWAŁA NR XXXII/328/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. 
z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 i 3 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

Rada Gminy Branice

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach.

§ 2. Uczniom likwidowanej szkoły zostanie zapewniony dowóz i możliwość kontynuowania nauki 
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, a dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym 
w oddziale przedszkolnym likwidowanej szkoły zapewnia się dowóz oraz miejsca w Publicznym Przedszkolu 
w Branicach z Oddziałami Zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Branice do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji szkoły, o której mowa w §1, w szczególności zawiadomienia o zamiarze likwidacji 
Opolskiego Kuratora Oświaty i uzyskania jego opinii na ten temat oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji 
szkoły rodziców uczniów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy: min. podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. w Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez
organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym
zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla
dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Jak wynika z art. 89 ust. 3 powołanej
ustawy szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może
zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej
szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - po uzyskaniu
pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Rada Gminy Branice wyraża zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Uciechowicach o strukturze organizacyjnej klas I-VII i oddziałem przedszkolnym. Za likwidacją
szkoły przemawiają następujące przesłanki:
Obwód zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty w całości przez Szkołę Podstawową im. Marii
Dąbrowskiej w Branicach, do której w roku szkolnym 2017/2018 w klasach I-VII i klasach
gimnazjalnych II i III wg danych SIO zapisanych jest 356 dzieci. Gmina Branice jest również
organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie,
do której w klasach I-VII w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 101 dzieci, a koszty jej
utrzymania byłyby porównywalne z kosztami utrzymania SP w Uciechowicach. Przewidywana
reorganizacja sieci szkół w Gminie Branice nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy
powszechnej dostępności do szkoły. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Uciechowicach
wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, jak również naukę w klasach liczących po 1-3
uczniów, co w sposób zdecydowany poprawi warunki nauki dla pozostających tam jeszcze
uczniów.
Gmina, zgodnie z Art. 39. ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w związku z
przekroczeniem odległości 3 km do najbliższej szkoły, zapewni nieodpłatny dowóz dla wszystkich
uczniów odbywających dotychczas naukę w Szkoły Podstawowej w Uciechowicach do Szkoły
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach. Zresztą z obwodu tej szkoły od kilku lat
sprawnie funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów SP, którzy już uczęszczają do
Branic, zgodnie z wola rodziców. Dzieci w czasie dowozu mają i nadal będą miały zapewnioną
opiekę.
Zgodnie z Art. 32. ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w związku z
przekroczeniem odległości 3 km do najbliższego przedszkola, Gmina Branice zapewni bezpłatny
transport z opieką dla wychowanków Oddziału Przedszkolnego w Uciechowicach do przedszkoli
działających w Branicach: Publicznym Przedszkolu w Branicach lub Katolickim Przedszkolu
Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.
Uwarunkowania demograficzne - analiza liczby uczniów w klasach I – VI Szkoły Podstawowej z
Odziałem Przedszkolnym w Uciechowicach w trzech ostatnich latach szkolnych przedstawia się
następująco (dane z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września danego roku, dot. 2017/2018
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na 10 września):
1. rok szkolny 2015/2016 – 26 uczniów SP i 3 wychowanków oddziału przedszkolnego,
2. rok szkolny 2016/2017 – 18 uczniów SP i 7 wychowanków oddziału przedszkolnego,
3. rok szkolny 2017/2018 – 9 uczniów SP i 5 wychowanków oddziału przedszkolnego.
Poniższa tabela przedstawia tendencję spadkową liczby urodzeń na terenie całej Gminy Branice, co
skutkuje zmniejszaniem się ilości uczniów w poszczególnych klasach, a tym samym przyczynia się
do tego, że nie jest potrzebna trzecia szkoła podstawowa w sieci SP prowadzonych przez Gminę
Branice.

LICZBA URODZEŃ W GMINIE BRANICE W LATACH 2000-2017
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liczba
urodzonych
dzieci

58 52 52 61 65 57 56 62 67

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(do 28.09)

Liczba
urodzonych
dzieci

53 51 44 51 45 48 61 43 27

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w wersji przedstawionej.
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