U C H W A Ł A Nr XIV/121/12
------------------------------------------Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 13 lutego 2012 roku

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej
w Ciągowicach.

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Miejska
w Łazach

- uchwala–
co następuje:

§1
Podjąć działania zmierzające do likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach.
§2
Upoważnia się Burmistrza Łaz do:
- zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów oraz Śląskiego Kuratora Oświaty,
- uzyskania opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji,
- uzyskania opinii organów właściwych związków zawodowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek

UZASADNIENIE
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach jest jedną z trzech najmniejszych szkół podstawowych
w Gminie Łazy – obecnie w szkole uczy się 44 uczniów w 4 oddziałach (średnio 11 dzieci na
oddział) i 35 dzieci uczęszcza do 2 oddziałów przedszkolnych. Koszty utrzymania szkoły są
znaczne, bo w 2011r. to kwota 930.204 zł, z czego 832.675 zł to koszt wyłącznie utrzymania
szkoły podstawowej bez kosztów oddziału przedszkolnego. Tymczasem subwencja
oświatowa w wysokości 284.022 zł pokrywała jedynie trzecią część kosztów (34%). Sytuacja
taka utrzymuje się również w roku bieżącym. Dla porównania koszty utrzymania sąsiedniej
większej wiejskiej Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie, w której uczy się 105 uczniów
w 7 oddziałach (średnio 14,7 dzieci na oddział), to kwota 1.145.490 zł (bez kosztów oddziału
przedszkolnego) również w roku 2011, a subwencja wynosi 786.245 zł, co stanowi ok. 69%
ponoszonych wydatków. Jednocześnie konieczność dostosowania budżetu gminy do
wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.), czyli zbilansowania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, zmusza
gminę do wprowadzenia oszczędności we wszystkich wydatkach, w tym również
w wydatkach na oświatę, które stanowią ok. 41% budżetu. Takie wymogi muszą prowadzić
do reorganizacji placówek oświatowych, w tym szczególnie struktury zatrudnienia.
Ponadto w związku z niską, utrzymującą się na obecnym poziomie, liczbą urodzeń dzieci
w sołectwach: Ciągowice, Turza i Kuźnica Masłońska, stanowiących obwód szkolny dla tej
placówki, społeczność szkolna od kilku lat czuje się zagrożona widmem likwidacji szkoły.
Dane demograficzne, bliskość dużej szkoły z basenem i dobrym zapleczem sportowym
w Zespole Szkół nr 1 w Łazach oraz łatwość dojazdu z Ciągowic do szkół tego samego typu
w pobliskim Zawierciu potwierdzają słuszność tych obaw. Dlatego nauczyciele i rodzice
uczniów we współpracy z władzami gminy podjęli decyzję o założeniu stowarzyszenia, które
zamierza poprowadzić szkołę w zmienionej formule: jako placówkę niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej. Placówka taka może otrzymywać dotację z gminy, może
prowadzić działalność dochodową, korzystać z funduszy unijnych, a jej członkowie mają
większy wpływ na funkcjonowanie i ofertę edukacyjną.
W myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty, aby gmina mogła przekazać
prowadzenie szkoły publicznej, liczącej więcej niż 70 uczniów, innej osobie prawnej lub
osobie fizycznej, musi najpierw dokonać jej likwidacji zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Natomiast procedura likwidacji zobowiązuje organ prowadzący do poinformowania rodziców
uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w terminie
co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Aby więc likwidacja szkoły mogła się
zakończyć do dnia 31.08.br., pierwsza uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji powinna być
podjęta w miesiącu lutym i dopiero wtedy można podjąć dalsze czynności.
Jednocześnie zobowiązani jesteśmy do przypisania dzieci z likwidowanej placówki do
obwodu innej publicznej szkoły tego samego typu w odrębnej uchwale dotyczącej zmiany
w sieci szkolnej. Dlatego w niniejszej uchwale intencyjnej zapisujemy, że zarówno dzieci

przedszkolne jak i uczniowie zostaną włączeni do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3
w Łazach.
Łazy, dnia 30.01.2012r.

Bożena Miklas – kierownik WEKiZ UM Łazy

