
UCHWAŁA NR XXXIII/313/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. 
z 2021 poz. 1372)  oraz  art. 89 ust. 1 i 3  oraz art. 29 ust. 1 pkt.1 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r. Prawo 
oświatowe  (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty 
w Katowicach, 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. likwiduje się  Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 
w Brzeźnicy, zlokalizowaną w: 47-411 Brzeźnica, ul. Kozielska 11. 

§ 2. Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

§ 3. Dokumentację i mienie zlikwidowanej jednostki przejmuje Gmina Rudnik. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku 
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki 
w innej szkole publicznej tego samego typu. Likwidacja szkoły może nastapić po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty.  

Gmina Rudnik, wypełniła dyspozycję przywołanego art. 89 ust. 1 i 3 ustawy:  

dzieciom, uczęszczającym do likwidowanej szkoły, Gmina Rudnik, jako organ prowadzący,  zapewnia 
miejsce w Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach, ul. Powstańców Śl. 22, 
47-411 Grzegorzowice, 

rodzice uczniów zostali powiadomieni o likwidacji szkoły - przesyłki listowe zostały nadane w dniu 
6.10.2021 r.  i wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej  listem poleconym z usługą zwrotnego 
potwierdzenia odbioru, 

28 października 2021 roku Śląski Kurator Oświaty w Katowicach wydał Postanowienie, w którym 
pozytywnie opiniuje zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy. 

 Konieczność likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy wynika 
z potrzeby doprecyzowania sposobu wykonania obowiązku realizacji zadania oświatowego poprzez 
dostosowanie struktury sieci  podmiotów edukacyjnych gminy. Wszystkie aspekty likwidacji tej placówki 
zostały szeroko przedstawione w Uzasadnieniu uchwały nr XXXI/280/2021 z dnia 29 września 2021 r. w 
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy. 

Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania związkom zawodowym: Oddziałowi Międzygminnemu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu i NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Pracowników Oświaty w Raciborzu. Opinie w/w związków wpłynęły w dniu ... 

 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym: 

1. Termin konsultacji: 16.11.2021 r. – 22.11.2021 r. 

2. Obszar konsultacji: sołectwa: Brzeźnica, Ligota Książęca. 

3. Przebieg konsultacji: Zarządzenie o konsultacjach projektu uchwały zostało zamieszczone na stronie 
BIP Gminy Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudniku. Konsultacje przewidywały 
składanie opinii i uwag w formie elektronicznej na ogólny adres mailowy Urzędu Gminy, przesłane 
w formie pisemnej lub złożone w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach jego 
pracy. 

4. Wyniki konsultacji: uwag nie wniesiono 

Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania związkom zawodowym: Oddziałowi Międzygminnemu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu i NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Pracowników Oświaty w Raciborzu. Opinie w/w związków wpłynęły w dniu 22.11.2021 r. 
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