
Uchwała Nr X/64/2011
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia  31 maja 2011 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność 
Oddział  Nr  4  w  Bochni  opiniującego  negatywnie  projekt  uchwały  Rady 
Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm. ) 

Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje:

§ 1

     Odrzuca się w całości  stanowisko Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność 

Oddział Nr 4 w Bochni opiniujące negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w 

sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji 

Szkoły Filialnej w Wokowicach. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik.

§ 2

                 Wykonanie uchwały, poprzez jej doręczenie wraz z uzasadnieniem do Regionu 

Małopolskiego NSZZ Solidarność Oddział Nr 4 w Bochni, powierza się Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Brzesku.

§ 3

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    Rady 
Miejskiej w Brzesku

                                                                                                              
                                                                                                          mgr Krzysztof Ojczyk



UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/64/2011
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia  31 maja 2011 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność 
Oddział  Nr  4  w  Bochni  opiniującego  negatywnie  projekt  uchwały  Rady 
Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach.

Rada Miejska w Brzesku odrzuca w całości stanowisko Regionu Małopolskiego NSZZ 

Solidarność  Oddział  Nr  4  w  Bochni,  opiniujące  negatywnie  projekt  uchwały  w  sprawie 

reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły 

Filialnej w Wokowicach.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Region Małopolski NSZZ Solidarność Oddział 

Nr 4 w Bochni podnosi fakt, że:

-  w proponowanej  uchwale  brak  jest  informacji  o  zapewnieniu  ciągłości  zatrudnienia  dla 

pracujących w Szkole Filialnej w Wokowicach.

Nie bez znaczenia jest również dla NSZZ Solidarność aspekt społeczny a dotyczący 

obowiązku od 2012 r. edukacji maluchów: pięcioletnich i sześcioletnich oraz konsekwencja 

zwiększenia liczby dzieci w poszczególnych klasach w Szkole Podstawowej w Szczepanowie, 

co w opinii ZSZZ Solidarność może przynieść negatywne skutki. 

Odpowiadając na zarzuty w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Wokowicach Rada 

Miejska w Brzesku informuje:

-  co  do  zarzutu  ,  że  w  uchwale  nie  znalazły  się  żadne  postanowienia  traktujące  o 

pracownikach  likwidowanej  szkoły  to  należy  stwierdzić,  że  sprawy  te  wykraczają  poza 

kompetencje  organu  prowadzącego.  Są  to  bowiem  czynności  podejmowane  w związku  z 

likwidacją, w szczególności  czynności z zakresu prawa pracy (m.in. wypowiadania umów o 

pracę, stosunków pracy z mianowania, przenoszenia nauczycieli likwidowanej szkoły na ich 

wniosek w stan nieczynny itp.). Tych czynności dokonuje dyrektor likwidowanej szkoły jako 

osoba  występująca  w  imieniu  pracodawcy  w  stosunkach  pracy,  a  nie  organ  prowadzący 

szkołę,  który  nie  ma  do  tego  żadnego  umocowania.  Ponadto  kwestie  te  uregulowane  są 

szczegółowo w Karcie Nauczyciela  oraz  Kodeksie  Pracy a uchwała nie  może regulować 

jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie 



naruszająca prawo, jest nieważna. Niemniej jednak zatrudnionym przez Szkołę w Sterkowcu 

nauczycielom, pracującym w likwidowanej filii  Wokowice, zaproponowano nowe warunki 

pracy. 

W wyniku reorganizacji, biorąc pod uwagę rok 2012 nie nastąpi zwiększenie liczby 

uczniów w klasie w Szkole Podstawowej w Szczepanowie, ponieważ jest ich w klasach w 

granicach 10 do 15 uczniów, co nie wpłynie na przepełnienie oddziałów klasowych. 

 Gmina  wzięła  na  siebie  obowiązek  dowozu  dzieci  do  szkoły  zorganizowanym 

transportem wraz z opieką z miejsc usytuowanych w pobliżu zamieszkania uczniów. Wynika 

z tego, że droga ucznia do szkoły bez opieki będzie krótsza niż do chwili obecnej. 

Proponowana szkoła w Szczepanowie posiada zdecydowanie lepszą bazę niż szkoła 

filialna i macierzysta  w Sterkowcu. Zapewnia ona lepsze warunki zdobywania wiedzy jak 

również warunki socjalne, których w szkole filialnej nie ma i w najbliższym czasie gmina nie 

posiada środków na ich poprawę. 

Gmina zapewnia uczniom w nowej szkole dostęp do świetlicy szkolnej, stołówki jak 

również pedagoga szkolnego, co wpłynie pozytywnie na rozwój psycho-fizyczny dzieci.

Przewodniczący    Rady 
Miejskiej w Brzesku

                                                                                                              
                                                                                                          mgr Krzysztof Ojczyk


