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UCHWAŁA NR XI/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na 
likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach. 

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 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.), art. 12 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) 
oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
854 z późn. zm. ) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz opinii Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Brzesku i opinii NSZZ Solidarność oddział w Brzesku, Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. reorganizuje się Publiczną Szkołę Podstawową w Sterkowcu w ten 
sposób, że likwiduje się Szkołę Filialną w Wokowicach. 

§ 2. 

Uczniom reorganizowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji 
Szkoły Filialnej w Wokowicach zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie. 

§ 3. 

Majątek reorganizowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – likwidowanej Szkoły Filialnej 
w Wokowicach pozostaje własnością Gminy Brzesko. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr KRZYSZTOF OJCZYK
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 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. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 
6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów ( 
prawnych opiekunów ), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez 
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku na 
posiedzeniu w dniu 09.02.2011 r., po zapoznaniu się z wariantowym rozwiązaniem struktury 
organizacyjnej szkół w obwodach: Szczepanów, Sterkowiec z punktem Filialnym w Wokowicach, komisja 
pozytywnie zaopiniowała likwidację z dniem 31.08.2011 r. Filii PSP w Wokowicach, należącej do PSP 
w Sterkowcu i włączenie uczniów z obwodu Filialnego Wokowice w obwód PSP w Szczepanowie. Na 
posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16.02.2011 r., odbytego w Szkole 
Filialnej w Wokowicach, dopełniono wstępnie obowiązku zawiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji 
w/w Filii ( lista obecności rodziców na posiedzeniu ). Rada Miejska w Brzesku w dniu 28.02.2011 r. 
podjęła Uchwałę Nr VI/27/2011 w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach. Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 w/w 
Uchwały Rady w dniu jej podjęcia wysłano listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
imienne zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii w Wokowicach. Zawiadomienia ( zgodnie 
z orzecznictwem ) adresowano do każdego z rodziców z osobna. Adresy podane przez szkołę zostały 
zweryfikowane przez Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
Należy zaznaczyć, że przepis art. 59 ustawy o systemie oświaty jest bardzo enigmatyczny. Nie 
przewiduje bowiem formy powiadomienia ( ustnie czy pisemnie ). Z orzecznictwa jedynie wynika, że 
jeżeli organ prowadzący nadał powiadomienia o zamiarze likwidacji listem poleconym w placówce 
polskiego operatora publicznego najpóźniej w ostatnim dniu lutego, termin można uznać za dochowany. 
Tym samym powiadomienie rodziców na zebraniu oraz skierowanie do nich dodatkowo pisemnych 
zawiadomień powinno czynić zadość wymaganiom, o których mowa w komentowanym wyżej przepisie. 
W przypadku Małopolskiego Kuratora Oświaty pismo zostało dostarczone na dziennik podawczy w tym 
samym dniu. Dnia 07.03.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Brzesku pismem znak: DT.542.14.2011.LG 
wpłynęła pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej 
w Wokowicach z dniem 31.08.2011 r. W dniu 17.03.2011 r. na podstawie § 3 pkt 3 Uchwały Rady 
w sprawie zamiary likwidacji, wystąpiono do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych 
o wydanie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 o związkach zawodowych. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów 
z 2010 r. uchwała o zamiarze likwidacji jak i o samej likwidacji objęte są opiniowaniem przez 
odpowiednie związki zawodowe z tym, że przedstawienie do zaopiniowania jednej z nich oznacza 
dopełnienie obowiązku. Głównym powodem reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 
polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach jest zbyt mała liczba dzieci podlegających 
obowiązkowi szkolnemu, czego skutkiem są klasy łączone. Drugim, nie mniej ważnym powodem 
reorganizacji, jest sytuacja ekonomiczna. Utrzymanie tak małej Filii jest zbyt kosztowne jak na 
możliwości Gminy Brzesko. Mając powyższe na uwadze, ze względu na dobro dzieci oraz koszty 
utrzymania, reorganizuje się Publiczną Szkołę Podstawową w Sterkowcu poprzez likwidację Szkoły 
Filialnej w Wokowicach z dniem 31 sierpnia 2011 r. Wszystkie dzieci będą mogły uczęszczać do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. Szkoła zapewni dzieciom opiekę w autobusie, dojazd do 
szkoły i powrót do domu. Warunki panujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie są 
znacznie korzystniejsze niż warunki nauki w Filii SP w Sterkowcu. Dzieci mają lepsze możliwości nauki ( 
brak klas łączonych ), mogą korzystać miedzy innymi ze stołówki szkolnej, świetlicy oraz korzystać 
z dobrze zaopatrzonej biblioteki wraz z centrum multimedialnym i pracowni komputerowej. Ponadto 
planuje się również utworzenie stanowiska pedagoga. 
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