
UCHWAŁA NR 216/XXXVII/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 9 i art. 95 ust. 3 i 4 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. likwiduje się Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki             
w Wilkowiecku z oddziałami przedszkolnymi. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształca się Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej           w Opatowie 
przez utworzenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku z siedzibą w ul. Szkolna 1, 42-151 Wilkowiecko, 
obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi, podporządkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Opatowie. 

§ 2. 1. Zapewnia się kontynuowanie nauki i dowóz wychowankom oddziałów przedszkolnych  
i uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Opatowie prowadzonej przez Gminę Opatów. 

§ 3. 1. Należności i zobowiązania zlikwidowanej gminnej jednostki organizacyjnej, o której mowa    w § 1,  
w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym, po jej likwidacji przejmuje Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Opatowie. 

2. Majątek likwidowanej Szkoły Podstawowej przejmuje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Opatowie. 

§ 4. Dokumentację likwidowanej Szkoły Podstawowej przejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Opatowie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. 
zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, po 
zapewnieniu przez ten organ, uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym 
samym albo zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem 
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Art. 
89 ust. 3 szkoła  prowadzona  przez jst może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty. 

Organ prowadzący szkołę rozpoczynając procedurę likwidacji szkoły wypełnił dyspozycje określone 
w art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) 
poprzez: 

1.Podjęcie Uchwały Nr 211/XXXVI/2022 Rady Gminy Opatów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz                 w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. 

2.Powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły oraz przekształcenia: 

a)w sposób bezpośredni poprzez przekazanie dokumentów za potwierdzeniem odbioru; 

b)listem poleconym za zawrotnym potwierdzeniem odbioru poprzez operatora pocztowego. 

3.Pisemnie listem poleconym i bezpośrednio powiadomiono przekazując uchwałę wraz                  
z uzasadnieniem reprezentatywne organizacje związkowe: 

a)Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Oświata w Katowicach Zarząd Międzyzakładowy; 

b)Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

c) Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Opatowie; 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Opatowie pismem z dnia 17 lutego 2022r. 
pozytywnie zaopiniował uchwałę. Rada OPZZ Województwa Śląskiego pismem z dnia 10 marca 2022 r. 
poinformowała, że nie wnosi uwag do uchwały. 

Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Oświata w Katowicach nie zajęła stanowiska. 

W dniu 15 lutego 2022 r. Wójt Gminy Opatów zawiadomił Śląskiego Kuratora Oświaty               o zamiarze 
likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie 
i  zawnioskował o wydanie opinii. 

Postanowieniem DK-CZ.542.2.1.2022 r. z dnia 16 marca 2022 r. Śląski Kurator Oświaty pozytywnie 
zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku oraz w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. 
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