
UCHWAŁA NR 83/XVI/2020 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Opatowie przez zmianę jej siedziby 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2019/2020, to jest z dniem 31 sierpnia 
2020 r., Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie przez zmianę jej siedziby z dotychczasowej:  
42 - 152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na nową: 42-152 Opatów, ul. Szkolna 5. 

2. W przypadku przekształcenia zapewnia się kontynuowanie nauki uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Opatowie w tej samej szkole. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Opatów do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie, w szczególności do 
zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły rodziców uczniów i Śląskiego Kuratora Oświaty oraz do 
wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych o wydanie opinii w sprawie 
przekształcenia Szkoły; 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów; 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Uzasadnienie

Zgodnie z normą art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1148 ze 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 (lub pełnoletnich uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Zgodnie z normą art. 89 ust. 9 tej ustawy przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku
przekształcenia szkoły lub placówki.

Przekształcenie szkoły poprzez zmianę jej siedziby jest dokonywane — w myśl obowiązujących przepisów
prawa — w tej samej dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji szkoły. Powyższe potwierdza
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. akt I OSK 3045/13). W uzasadnieniu
przywołanego wyroku wskazano, że: „Przeniesienie siedziby szkoły (zmiana jej adresu) stanowi bowiem
przekształcenie szkoły, a zatem stosowna procedura jego dokonania wynika z ustawy o systemie oświaty.”.
Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 11 maja
2017 r. (sygn. akt IV SA/Wr 424/16), z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wr 165/16). Trzeba zauważyć,
że choć przywołane wyroki zapadły jeszcze w czasie obowiązywania art. 59 ustawy o systemie oświaty, to
jednak treść obecnie obowiązującego art. 89 ustawy Prawo oświatowe w zakresie wskazanych procedur
nie rożni się od wcześniej obowiązującej regulacji.

Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru przekształcenia szkoły poprzez zmianę siedziby
w formie uchwały. Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie jest
spowodowana czynnikami formalnymi i technicznymi i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji ani
dla uczniów, ani dla ich rodziców, ani tym bardziej dla zatrudnionych w Szkole pracowników. Nowa siedziba
Szkoły będzie usytuowana w budynku, w którym już odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze. Tym samym w § 1 uchwały postanowiono o zamiarze zmiany siedziby Szkoły.

Na tym etapie działań, organ prowadzący szkołę jest zobowiązany również wystąpić do kuratora oświaty
i organizacji związkowych o wydanie opinii w sprawie jej przekształcenia, jak również zawiadomić o tym
zamiarze rodziców uczniów, do czego zobowiązano Wójta Gminy Opatów w § 2 uchwały. Dopiero uzyskanie
pozytywnej opinii kuratora oświaty spowoduje możliwość podjęcia decyzji o samym przekształceniu Szkoły.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały było w pełni uzasadnione.
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