
UCHWAŁA NR VIII53/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149 oraz likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. 

Książęca 149

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku 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. Wyłącza się z dniem 31 sierpnia 2015 roku z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149 wchodzące w jego skład Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-
Kamiennej, ul. Książęca 149.

§ 2. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2015 roku Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.

§ 3. Uczniom zlikwidowanego Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej zapewnia się kontynuowanie nauki 
w Gimnazjum Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 
1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, zgodnie z jego obwodem ustalonym odrębną uchwałą.

§ 4. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149 będą wchodziły:

- Szkoła Podstawowa Nr 4,

- Przedszkole Publiczne Nr 2.

§ 5. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Skarżysko-Kamienna, mienie ruchome 
likwidowanego Gimnazjum Nr 4 pozostaje w użytkowaniu Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej.

§ 6. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, za wyjątkiem 
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późn.zm.) stanowi, że 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, właściwego kuratora

oświaty.

Gmina Skarżysko-Kamienna rozpoczynając procedurę likwidacji Gimnazjum Nr 4 wypełniła

dyspozycję cytowanego na wstępie art. 59 ustawy o systemie oświaty poprzez:

1. Podjęcie Uchwały Nr V/6/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r. w

sprawie zamiaru wyłączenia Gimnazjum Nr 4  z Zespołu Szkół Publicznych Nr

4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149 oraz zamiaru likwidacji

Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.

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 Uchwały Nr V/6/2015 Rady

Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zamiaru wyłączenia Gimnazjum

Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul.

Książęca 149 oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149

w celu wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

4. Uzyskanie od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach pozytywnej opinii zawartej w
piśmie nr KO.II.542.8.2.15.UBO z dnia 02.02.2015 r.

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 zaopiniowania.

Powyższa uchwała jest konsekwencją wdrażania pakietu działań mających na celu
racjonalizację wydatków w skarżyskiej oświacie i stanowi element szerszej strategii oświatowej
mającej na celu dostosowanie sieci szkół do warunków demograficznych, lokalowych i
ekonomicznych miasta bez obniżania jakości świadczonych usług.

W celu przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum Nr 4 koniecznym jest wyłączenie tej
placówki ze struktury Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie – Skłodowskiej, w skład
której po uwzględnieniu zmian wchodzić będą: Szkoła Podstawowa Nr 4 i Przedszkole Publiczne
Nr 2.

W gimnazjum od kilku lat obserwuje się spadek liczby uczniów np.: w roku szkolnym
2009/2010 - 58 uczniów, w 2010/11 – 54, w 2011/2012 – 47, w 2012/13 – 50, w 2013/14 – 38, w
2014/15 - 42 (w tym liczba uczniów spoza obwodu wynosi 21).

Dotychczasowe działania dotyczące racjonalizacji wydatków w szkole nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Koszt utrzymania ucznia w ZSP- 4 wynosił 12 052 zł (średnio za rok
2013 i 2014) przy średniej kwocie wydatków na ucznia wynoszącej 9 285 zł.

Z dniem 1 września 2015 r. uczniom zlikwidowanego Gimnazjum Nr 4 zapewnia się
kontynuowanie nauki w Gimnazjum Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, zgodnie z
jego obwodem ustalonym odrębną uchwałą. Baza dydaktyczna ZSP-1 jest wystarczająca dla
prawidłowego funkcjonowania po uwzględnieniu demografii wynikającej z nowego obwodu.
Następną przesłanką jest poprawa jakości edukacji i warunków lokalowych, w jakich uczniowie
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będą się uczyć po likwidacji szkoły. Gimnazjaliści będą korzystać z nowoczesnej bazy sportowo-
rekreacyjnej w Gimnazjum Nr 1, natomiast uczniowie podstawówki i wychowankowie przedszkola
zyskają więcej przestrzeni i wówczas bez problemu, zgodnie z prawem oświatowym gmina będzie
mogła spełniać zadania własne dotyczące wychowania przedszkolnego w społeczności lokalnej.
Przyjęcie nowych uczniów nie wpłynie na pogorszenie warunków nauki i pracy, ani nie ograniczy
powszechnej dostępności do szkół. Wszystkie szkoły, których dotyczy proces przyjęcia nowych
uczniów będą pracowały na jedną zmianę jak obecnie. Nowa szkoła będzie mogła zaoferować
bardziej zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

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. Zapewni bezpłatny, dogodny dojazd uczniów do nowej szkoły lub
refundację kosztów biletów.

W miarę możliwości kadra pedagogiczna zostanie zaangażowana w innych placówkach w
sposób proporcjonalny do oszacowanego zapotrzebowania lub skorzysta z możliwości i uprawnień
wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Przyjmuje się, iż zatrudnienie w innych szkołach w
mieście kadra pedagogiczna otrzyma w granicach 30% - 50%.

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).

Decyzja podyktowana jest troską o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w
skarżyskich placówkach oświatowych w aktualnej sytuacji ekonomicznej Gminy.

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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