
UCHWAŁA NR LXV/373/2023 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z oddziałem przedszkolnym. 

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Podejmuje się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z oddziałem przedszkolnym  
z końcem roku szkolnego 2022/2023, tj. z dniem 31 sierpnia 2023 r. 

§ 2.  

Gmina Wiślica zapewnia dzieciom uczęszczającym do szkoły, o której mowa w § 1 uchwały możliwość 
kontynuowania nauki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiślicy wraz z dowozem i odwozem. 

§ 3.  

Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica do czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do: 

1. Zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - rodziców uczniów 
i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

2. Wystąpienia do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły; 

3. Wystąpienia do Związków zawodowych  celem uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr LXV/373/2023 
Rady Miejskiej w Wiślicy 
z dnia 22.02.2023r. 

Uzasadnienie 

Gmina Wiślica z siedzibą ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica jest organem prowadzącym dla 
Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. 

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

Dz. U. z 2023 r. poz. 40) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 

m.in. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.  

Zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082 z późn. zm.) szkoła publiczna (w tym oddział przedszkolny), może być 

zlikwidowana z końcem roku szkolnego, tj. z dniem 31 sierpnia danego roku, przez organ 

prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania 

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zadania i kompetencje organu prowadzącego określone 

w art. 89 ust. 1 ww. ustawy wykonuje rada gminy. W związku z powyższym organ 

prowadzący, czyli rada gminy, chcąc dokonać likwidacji szkoły podstawowej (w tym oddziału 

przedszkolnego) musi przeprowadzić ściśle określoną przepisami prawa procedurę 

rozpoczynającą się podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe uchwała ta musi uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. 

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

planowanej likwidacji, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów likwidowanej szkoły i 

oddziału przedszkolnego, Kuratora Oświaty w Kielcach oraz organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu, czyli Burmistrza (art. 

89 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). Dlatego też 

burmistrz został zobowiązany i upoważniony do czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Skotnikach Dolnych - rodziców uczniów i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz do 

wystąpienia do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych 

w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły. Dopiero po spełnieniu wymogów 
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formalnych wynikających z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

Rada Gminy może podjąć uchwałę docelową o likwidacji szkoły podstawowej z oddziałem 

przedszkolnym. 

Konieczność likwidacji szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych z dniem 31.08.2023roku 

wynika z bardzo małej liczby uczniów, powodującej wysoki koszt utrzymania szkoły. 

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych obejmuje w roku 

szkolnym 2022/2023 siedem oddziałów plus oddział przedszkolny (klasa „0”), cykl kształcenia 

w szkole wynosi 8 lat (w szkole występują klasy łączone). Łączna liczba uczniów w szkole 

podstawowej przedstawia tabela Nr 1, w tym w klasach I-VIII-23 uczniów w oddziale 

przedszkolnym klasa ”0” 3 dzieci. 

Tabela Nr 1 – Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych w roku szkolnym 

2022/2023. 

Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

Liczba 

uczniów 

3 6 0 3 2 4 0 2 6 26 

 

Należy również nadmienić, że praca z dziećmi odbywa się w klasach łączonych oraz, że część 

uczniów zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych uczęszcza 

do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy. 

Gmina zapewnia kontynuowanie nauki i bezpłatny dowóz uczniom likwidowanej szkoły do 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy. 

Według informacji uzyskanych z ewidencji ludności UMiG w Wiślicy liczba dzieci urodzonych 

w latach 2015-2022 w Gminie Wiślica w obwodzie Szkoły Podstawowej w Skotnikach 

Dolnych przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 2 – liczba urodzeń w latach 2015-2022 w obwodzie szkoły 

 
Rok  

urodzenia 

Liczba dzieci w obwodzie szkoły  
Razem  

Skotniki Dolne 
 

Skotniki Górne 
 

Skorocice 
2015 4 5 2 11 
2016 1 2 2 5 
2017 2 5 3 10 
2018 1 2 3 6 
2019 0 3 7 10 
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2020 3 2 3 8 
2021 1 1 2 4 
2022 4 2 1 7 
 

Dane zamieszczone w powyższej tabeli potwierdzają, iż funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 

w Skotnikach Dolnych staje się nieracjonalne ze względu na niską liczbę urodzeń w obwodzie 

tej szkoły. Liczba urodzeń dzieci pomimo niewielkiego wzrostu w 2017 i 2019 roku wykazuje 

tendencję spadkową. 

Dane przedstawione w tabelach potwierdzają, że liczba uczniów w Szkole Podstawowej w 

Skotnikach Dolnych w poszczególnych klasach jest bardzo niska, w dwóch klasach II i VI nie 

ma uczniów, co obecnie skutkuje organizacją nauki w klasach łączonych. Analizując liczbę 

urodzeń w obwodzie szkoły w latach 2015-2022 przy założeniu, że wszystkie urodzone w tym 

obwodzie dzieci podejmą naukę w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych, można 

stwierdzić, że liczebność w oddziałach będzie nadal bardzo niska. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na likwidację Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych 

jest kwestia rachunku ekonomicznego tej szkoły. Dający się zauważyć spadek liczby uczniów 

generuje systematycznie wzrost kosztów utrzymania w przeliczeniu na ucznia. 

Stan zatrudnienia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych w roku Szkolnym 

2022/2023 na dzień 30 września 2022r. przedstawia się następująco: 

Tabela nr 3 - Struktura zatrudnienia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 

w roku szkolnym 2022/2023 

Wyszczególnieni Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem początkujący mianowany dyplomowany 

zatrudnieni osoby 12 2 0 10 

etaty 11 1,33 0 9,67 

  -  

Tabela nr. 4 Pracownicy i etaty – łącznie dla całej jednostki 

Liczba pracowników ogółem 14 
- w tym nauczycieli 12 

- w tym pracowników obsługi 2 

- w liczba pracowników na stanowiskach kierowniczych 1 
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Z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych zostały już przeprowadzone 

rozmowy i uzyskana została aprobata dla działań zmierzających w kierunku likwidacji szkoły.  

Gmina Wiślica w myśl art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zapewni 

uczniom ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych bezpłatny dowóz na zajęcia szkolne 

wraz z opieką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, który jest oddalony o około 10 

km od miejscowości, w której znajduje się szkoła objęta likwidacją. Czas przejazdu to około 

13 min. Odległość ta nie wpłynie na znaczne wydłużenie czasu pobytu uczniów poza domem. 

Przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach nie pogorszy dotychczasowych 

warunków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zapewnionych uczniom. Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy posiada dobrą bazę dydaktyczną, nowoczesną halę 

gimnastyczną, boisko sportowe „Orlik” , plac zabaw, które spełniają wymagania w zakresie 

bhp i przepisów przeciwpożarowych. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy  dysponuje 

wystarczającą ilością pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planowym 

programem nauczania, w tym w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego. Budynek 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W 

ostatnim czasie została przeprowadzona termomodernizacja budynku szkolnego wraz z 

instalacją fotowoltaiczną. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. 

zm.) zobowiązuje każdą jednostkę należącą do sektora finansów publicznych, a taką jest 

Gmina, do dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów. Zmiana w organizacji sieci szkolnej, poprzez 

likwidację jednej ze szkół podstawowych wpłynie na zracjonalizowanie wydatków 

ponoszonych na oświatę przez Gminę Wiślica.  

Mając powyższe na uwadze niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Wiślicy uchwały  

o zamiarze likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych z oddziałem 

przedszkolnym, w terminie umożliwiającym realizację obowiązków wynikających z art. 89 

ww. ustawy. 
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