
UCHWAŁA NR XLIX/405/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Cyganach 

Na podstawie 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[1]) oraz art. 89 ust. 1 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[2]) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach o strukturze 
organizacyjnej klasy I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym, z końcem roku szkolnego 2022/2023, tj. 
z dniem 31 sierpnia 2023 r. 

§ 2. Uczniom szkoły objętej zamiarem likwidacji, o której mowa w §1, zamierza się z dniem 
1 września 2023 r. zapewnić możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. 

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia likwidacji szkoły, o której mowa w §1, w szczególności do zawiadomienia 
o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Cyganach  rodziców uczniów tej szkoły 
oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a także do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 762. 
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UZASADNIENIE 

 
 

Gmina Nowa Dęba jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach, 

Cygany 70, 39-460 Nowa Dęba, o strukturze organizacyjnej klasy I-VIII wraz z oddziałem 

przedszkolnym. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia, 

likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek, w tym likwidacji szkoły, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej 

uchwały właściwym podmiotom. 

 

Art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dalej jako „Prawo oświatowe”, 

określa przesłanki i warunki likwidacji szkoły publicznej. Zgodnie z tym przepisem szkoła publiczna 

może być zlikwidowana nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego. Przedstawiony projekt uchwały 

stanowi intencję – zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Cyganach z oddziałem przedszkolnym 

z końcem roku szkolnego 2022/2023, tj. z dniem 31 sierpnia 2023 r. W przypadku likwidacji szkoły 

publicznej organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia możliwości kształcenia w innej szkole 

tego samego typu, a w przypadku szkoły kształcącej w zawodzie takim samym lub podobnym. 

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Cyganach będą mieli zapewnioną możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, 

Jadachy 1, 39-442 Chmielów, o strukturze organizacyjnej klasy I-VIII z oddziałami przedszkolnymi. 

  
Zgodnie z art. 89 Prawa oświatowego, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 

6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w 

przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Dlatego też 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba został zobowiązany i upoważniony do czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Cyganach - rodziców uczniów i dzieci uczęszczających do tej szkoły i Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii 

w sprawie likwidacji szkoły. 

 

Zgodnie z art. 32 i 39 Prawa oświatowego - wszystkim dzieciom odbywającym dotychczas naukę 

w Szkole Podstawowej w Cyganach, gmina zapewni bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu 

do Szkoły Podstawowej w Jadachach, a także odpowiednią opiekę świetlicową. Szkoła Podstawowa 

w Cyganach położona jest w  odległości ok. 3 km od szkoły w miejscowości Jadachy. Nadmienić 
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również należy, że już obecnie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Cyganach uczęszczają do 

Szkoły Podstawowej w Jadachach. 

 

Szkoła Podstawowa w Cyganach, o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem 

przedszkolnym, posiada obecnie 2-oddziałową strukturę organizacyjną i jeden oddział przedszkolny 

bez dzieci. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, według stanu na dzień 08 lutego 2022 r., 

przedstawia poniższa tabela. 

 

"0" kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem 

0 0 0 0 0 7 0 13 0 20 

 

Z danych statystycznych wynika, że sytuacja demograficzna dla obwodu Szkoły Podstawowej 

w Cyganach nie jest zadowalająca, gdyż nie wszystkie urodzone tu dzieci trafiają do szkoły w tej 

miejscowości. Poniżej tabela ukazująca demografie w obwodzie Szkoły Podstawowej w Cyganach. 

 

Liczba urodzeń w latach 2010-2021 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

12 8 6 12 8 4 6 9 16 9 8 6 

 

Obecnie plan sieci szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba przedstawia się następująco: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, 

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie wchodząca w skład Zespołu 

Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 

3) Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce, 

4) Szkoła Podstawowa w Rozalinie, 

5) Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli, 

6) Szkola Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie, 

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Cyganach, 

8) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. 

  
Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Cyganach zostanie przejęty w całości przez Szkołę 

Podstawową w Jadachach. Od 1 września 2023 r. uczniowie z sołectwa Cygany będą uczęszczać do 

Szkoły Podstawowej w Jadachach, która posiada dobre warunki lokalowe, wyposażone sale lekcyjne, 

bibliotekę, salę gimnastyczną, nowoczesne pomoce dydaktyczne (komputery, kserografy, projektory 

multimedialne, odtwarzacvze DVD, telewizory, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne) oraz 

wyposażone pracownie. W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców, dzięki którym 

organizowane są w szkole akcje charytatywne oraz imprezy okolicznościowe i uroczystości z udziałem 

społeczności w Jadachach. 
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Obecnie stan zatrudnienia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Cyganach wynosi 6,51 etatu. Szkoła 

Podstawowa w Jadachach posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W związku z powyższym 

należy uznać, że uczniowie przeniesieni do tej szkoły będą mieli zapewnione dobre warunki do 

nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego, w tym opiekę świetlicową z atrakcyjnymi zajęciami 

w czasie oczekiwania na autobus, dożywianie w stołówce szkolnej z ciepłym posiłkiem oraz 

korzystanie z zaplecza sportowo – rekreacyjnego szkoły.  

 

Główną przesłanką podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Cyganach jest 

niekorzystna sytuacja demograficzna dla obwodu tej szkoły, która w sposób niekorzystny przekłada 

się na proces dydaktyczny i wychowawczy, co w konsekwencji powoduje również wysokie koszty jej 

utrzymania w stosunku do liczby uczęszczających do niej dzieci. Gmina podejmie wszelkie działania 

zmierzające do złagodzenia społecznych skutków likwidacji szkoły. 

 

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 89 Prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły zawiadomić o zamiarze likwidacji placówki: 

rodziców uczniów tej szkoły oraz właściwego kuratora oświaty. Dlatego też niezbędne jest podjęcie 

przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Cyganach, 

w terminie umożliwiającym realizację obowiązków wynikających z Prawa oświatowego 
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