
UCHWAŁA NR XVIII/131/2021
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej z końcem roku szkolnego 
2020/2021. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. 2020 r. poz. 910 z poźn. 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,  a  także
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:
rodziców  uczniów  (w  przypadku  szkoły  dla  dorosłych  -  uczniów),  właściwego  kuratora
oświaty  oraz  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  właściwej  do
prowadzenia szkół danego typu.

Niniejsza  uchwała  ma  jedynie  charakter  intencyjny.  Po  jej  podjęciu  Wójt  Gminy
zobowiązany jest,  w terminie  do  28 lutego  2021 roku,  zawiadomić  rodziców dzieci  oraz
Kuratora  Oświaty.  Likwidacja  szkoły  będzie  mogła  zostać  przeprowadzona  po  uzyskaniu
pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

Obecnie  na  terenie  Gminy  Tarnawatka  funkcjonują  dwie  ośmioklasowe  szkoły
podstawowe.  Szkoła  Podstawowa  w  Tarnawatce  wchodząca  w  skład  Zespołu  Szkół  i
Przedszkola w Tarnawatce, której obwód obejmuje 10 miejscowości oraz Szkoła Podstawowa
w Hucie Tarnawackiej, której obwód obejmuje 4 miejscowości: Hutę Tarnawacką, Pauczne,
Podhucie oraz Tymin.

Do  Szkoły  Podstawowej  w  Hucie  Tarnawackiej,  w  roku  szkolnym  2020/2021
uczęszcza  35  uczniów  oraz  5  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego.  Ze  względu  na  mała
liczebność klas niektóre zajęcia odbywają się w systemie łączonym.
Liczbę uczniów w Szkole w Hucie Tarnawackiej w poszczególnych latach przedstawia tabela.

Rok szkolny Uczniowie
zamieszkali
 w obwodzie

Uczy się w tej szkole Uczy  się  w  innej
szkole

2016/2017 63 41 (65,08 %) 22 (34,92 %)
2017/2018 61 38 (62,3 %) 23 (37,7%)
2018/2019 66 44 (66,67 %) 22 (33,37 %)
2019/2020 60 38 (63,33 %) 22 (36,67 %)
2020/2021 57 35 (61,4 %) 22 (39,6 %)

Obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym realizuje 2 dzieci
z rocznika 2014, które w przyszłym roku pójdą do klasy pierwszej. Tymczasem w obwodzie
Szkoły w tym roczniku urodziło się 10 dzieci. Okoliczności te pozwalają sądzić, iż zachodzi
bardzo  wysokie  prawdopodobieństwo,  że  dzieci  sześcioletnie  realizujące  obowiązek
przedszkolny  w  innych  placówkach,  których  jest  8,  do  Szkoły  Podstawowej  w  Hucie
Tarnawackiej nie pójdą.

Liczba urodzeń w kolejnych latach w obwodzie szkoły, nie wskazuje na możliwość
zwiększenia  liczby uczniów, tym bardziej,  że  odpływ uczniów z placówki wykazuje stałą
tendencje wzrostową.

Tabela ukazuje ilość dzieci urodzonych w obwodzie Szkoły w Hucie Tarnawackiej
oraz w całej gminie.
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Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Szkoła
Huta T.

10 4 8 8 6 6 6

Gmina
całość

35 34 39 41 41 37 40

Przedstawiona  wyżej  sytuacja  demograficzna  w istotny  sposób wpływa  na  finanse
placówki.  Koszt  utrzymania  jednego  ucznia  w  szkole  na  przestrzeni  ostatnich  4  lat
przedstawia  poniższa  tabela.  Dla  lepszego  zobrazowania  wydatków,  zestawienie  zawiera
również dane Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

Rok Tarnawatka Huta Tarnawacka
 2017 9.615,46 zł 13.802,73 zł
 2018 11.095,57 zł 14.797,16 zł
 2019 11.839,79 zł 16.074,01 zł
 2020 14.734,52 zł 23.147,22 zł

Budżety szkół kształtowały się w sposób następujący:

Rok Wydatki ogółem
w zł

Dopłata z
budżetu gminy

w zł
Tarnawatka Huta Tarnawatka Huta

2017 3.211.562,85 648.728,42 1.000.028,12 235.748,78
2018 3.583.869,08 784.659,99 1.378.459,71 318.589,61
2019 3.776.892,55 932.292,31 1.434.947,51 400.459,01
2020 4.155.135,13 1.041.624,94 1.852.377,63 537.413,30

Wobec  nierokującej  poprawy  sytuacji  demograficznej  powodującej  stały  wzrost
kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej, jedynym rozwiązaniem jest
całkowita  likwidacja w/w placówki. Na decyzję tę wpływa także sytuacja budżetu gminy,
który  ponosząc  coraz  wyższe  koszty  utrzymania  uczniów  w szkole,  nie  będzie  w  stanie
zaspokajać innych, równie ważnych, zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Dzieci  z  obwodu  szkoły  będą  mogły  kontynuować  naukę  w  Zespole  Szkół  i
Przedszkola w Tarnawatce. Przy ZSiP w Tarnawatce, w roku 2018 uruchomiono przedszkole,
które funkcjonuje w nowym budynku. Nowy obiekt przedszkola jest w pełni przystosowany
do aktualnych wymogów sanitarnych i budowlanych, dzięki czemu dzieci mają zapewnione
prawidłowe warunki  pobytu  i  nauki.  Ilość  pomieszczeń  zapewnia  miejsca  dla  wszystkich
chętnych.  Budynek  przystosowany  jest  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Oddziały
przedszkolne tworzone są w oparciu o kategorie wiekowe. Duża ilość miejsc postojowych
zapewnia  możliwość  swobodnego  parkowania  samochodów  i  bezpieczne  odprowadzanie
dzieci  do  przedszkola.  Posiłki  przygotowywane  są  na  miejscu,  w  kuchni  obsługującej
stołówkę szkolną.

Przeniesienie uczniów z obwodu Szkoły w Hucie Tarnawackiej do Tarnawatki,  nie
wpłynie  na  zbyt  dużą  liczebność  klas.  Jedynie  obecna  klasa  II  będzie  musiała  zostać
podzielona na dwa oddziały liczące po 16 uczniów.

W tabeli przedstawiono liczbę dzieci w klasach w placówkach oświatowych Gminy
Tarnawatka.
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I II III IV V VI VII VIII
Tarnawatka 21 25 14/15 13/13 9 17/14 16/15 16/17
Huta 2 7 3 4 4 2 7 6
Razem 23 32 32 30 13 33 38 39

Obiekt  szkolny  w  Tarnawatce  zapewnia  prawidłowe  warunki  realizacji  zadań
oświatowych na poziomie kształcenia szkoły podstawowej. Dysponuje odpowiednią ilością
klas.  W roku 2017 powstała  przy  nim nowoczesna  sala  gimnastyczna  wraz  z  zapleczem
stwarzająca  dogodne  warunki  do  prowadzenia  lekcji  wychowania  fizycznego.  Dzieci
dojeżdżające mają zapewnioną stałą opiekę podczas transportu oraz przechodzenia z miejsca
postojowego  do  budynku  szkolnego.  Opiekę  po  zakończeniu  zajęć  lekcyjnych  zapewnia
świetlica  szkolna.  Istnieje  także  możliwość  skorzystania  z  posiłków  wydawanych  przez
stołówkę  szkolną.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  budynków  szkolnych  w  Tarnawatce
funkcjonuje Ośrodek Zdrowia, który zapewnia dzieciom opiekę medyczną.

W bieżącym roku budynek szkolny w Tarnawatce przejdzie gruntowny remont, gdyż
zaplanowano przeprowadzenie w nim termomodernizacji.  Prace mają zakończyć się do 31
sierpnia 2021 roku. W roku 2022 warunki w szkole ulegną dalszej poprawie, ponieważ wtedy
do nowego budynku przeniesiona zostanie  Gminna Biblioteka Publiczna,  funkcjonująca w
obiekcie szkolnym. W miejscu Biblioteki planowane jest zorganizowanie dodatkowych sal do
opieki świetlicowej.

Dzieciom dojeżdżającym z obwodu Szkoły w Hucie Tarnawackiej, Gmina zapewni
bezpłatny transport i opiekę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Położenie  miejscowości  Tarnawatka  powoduje,  że   dojazd  do  niej,  dla  większości
mieszkańców  nie  stanowi  problemu.  Istotny  jest  także  fakt,  że  przez  20  lat  istnienia
gimnazjów, uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej byli dowożeni
do jedynej tego typu szkoły w gminie, która mieściła się w Tarnawatce.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk
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