
UCHWAŁA NR VIII/52/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego 
się przy ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-

Kamiennej, ul. Akacjowa 1

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 6 i art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się  Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczące się przy 
ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 
Akacjowa 1, z dniem 1 września 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest konsekwencją wdrażania pakietu działań mających na celu racjonalizację wydatków
w skarżyskiej oświacie bez obniżania jakości świadczonych usług.

Działania zmierzające do osiągnięcia celu, którym jest obniżenie kosztów funkcjonowania placówek, obejmą
prawie wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko – Kamienna.

Zmiana siedziby szkoły stanowi jej przekształcenie, zatem powinna być także powiązana ze zmianą sieci
szkół publicznych i zastosowana procedura z art. 59 u.s.o., która przewiduje poinformowanie o zamiarze
takiego przekształcenia szkoły Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, rodziców uczniów oraz związki zawodowe.
Gmina dyspozycję art. 59 wypełniła poprzez:

1. Podjęcie Uchwały Nr V/4/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
zamiaru przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego się
przy ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-
Kamiennej, ul. Akacjowa 1.

2. Zawiadomienie rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły poprzez zorganizowanie w szkole zebrań
informacyjnych lub zawiadomienie pisemne w przypadku nieobecności na zebraniach.

3. Przekazanie Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach powyższej uchwały intencyjnej.

Ponadto w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 maja 1991 r. o związkach zawodowych przekazano do
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowej Komisji Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Zarządu
Miejskiego OPZZ „Konfederacja Pracy” Pracowników Administracji, Obsługi, Oświaty i Wychowania projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie w celu uzyskania opinii.

W wyniku podjęcia niniejszej uchwały zmianie ulegnie adres szkoły na:

Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1.

Przeniesienie siedziby Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy podyktowane jest warunkami
lokalowymi, demograficznymi, a przede wszystkim względami ekonomicznymi.

Analiza danych demograficznych zgromadzonych na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na potrzebę
stopniowego ograniczania liczby gimnazjów w naszym mieście.

Ogólna liczba uczniów w 4 gimnazjach w latach 2009 – 2015 wynosiła:

w roku szkolnym 2009/10 - 1298; w 2010/11 – 1244, w 2011/12 – 1129, w 2012/13 – 1054, w 2013/14 -972,
w 2014/15 – 973; w następnych latach zgodnie z prognozą demograficzną dla miasta liczba uczniów gimnazjów
nie będzie ulegała zwiększeniu.

Sieć gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna jest uzupełniana przez dwa gimnazja
niepubliczne, do których łącznie uczęszcza 107 uczniów. Natomiast od 1 września 2015 r. ma rozpocząć
działalność niepubliczne gimnazjum prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Po wdrożeniu nowej sieci szkół wszyscy gimnazjaliści uczęszczający do szkół na terenie miasta będą
korzystać z nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, której brak jest przy obecnej lokalizacji Gimnazjum Nr
2 im. Powstańców Warszawy.

Obwody szkolne gimnazjów w wyniku reorganizacji ulegną zmianie, jak również sieć szkół publicznych
w mieście. Proponowana zmiana nie pogorszy warunków nauczania, ani też nie ograniczy powszechnej
dostępności do szkół.

Uczniowie klas II i III Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy będą mogli kontynuować naukę
w budynku przy ul. Akacjowej 1 w swoich dotychczasowych zespołach osobowych, tak jak i przejęci
uczniowie z likwidowanego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego. Nauka będzie odbywała się na
jedną zmianę, gdyż wielkość budynku stwarza takie możliwości. Uczniowie dojeżdżający na koszt gminy
otrzymują bezpłatne bilety komunikacji miejskiej, warunki uczniów dojeżdżających nie ulegną zmianie. Baza
i wyposażenie placówki nie ulegnie pogorszeniu, gdyż w jednym budynku zgromadzone zostanie wyposażenie
i pomoce dydaktyczne obecnie rozkładające się na dwa budynki. W związku z tym np. zwiększy się liczebność
księgozbioru i wydłuży się czas pracy biblioteki szkolnej. Szkoła będzie mogła zaoferować bardziej
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zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć rozwojowych dla uczniów o szczególnych
uzdolnieniach.

Przewiduje się, iż kadra pedagogiczna i administracyjno-obsługowa gimnazjum zostałaby przeniesiona do
nowej siedziby szkoły i w miarę potrzeb zasilona nauczycielami, jak i innymi pracownikami z likwidowanych
szkół. Ponadto część kadry pedagogicznej będzie mogła skorzystać z możliwości i uprawnień wynikających
z ustawy Karta Nauczyciela.

Decyzja podyktowana jest troską o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w skarżyskich placówkach
oświatowych w aktualnej sytuacji ekonomicznej Gminy. Organ prowadzący podejmie wszelkie działania
zmierzające do złagodzenia społecznych skutków tak, aby negatywne konsekwencje proponowanych zmian
w jak najmniejszym stopniu dotknęły uczniów i ich rodziny.

Przeprowadzenie racjonalizacji szkół umożliwi realizację zapisów ustawy o finansach publicznych
zobowiązując Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Powyższe rozwiązanie
w znacznym stopniu przyczyni się także do ograniczenia kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie
placówek oświatowych przy zachowaniu tego samego poziomu świadczonych usług (oszczędności w mieście
przy przeprowadzeniu proponowanych zmian dotyczących czterech placówek wyniosą rocznie w granicach
1 300 000 zł).

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn.zm.) kompetencje organu prowadzącego określone w art. 59 tejże ustawy przypisane są radzie
gminy.
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