
Uchwała Nr V/29/2011 

Rady Gminy Fredropol 

z dnia 25 lutego 2011 roku 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im L. Mariańskiej  

w Młodowicach  w Szkołę Filialną w Młodowicach 

 

            Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 6 w związku z art. 5c   pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity :Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmian./ 

oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ 

 

                                                   Rada Gminy Fredropol 

                                                             uchwala  

 

                                                                  § 1 

Zawiadamia się o przekształceniu i  zamiarze dokonania z końcem roku szkolnego 2010/2011 

tj. 31 sierpnia 2011 roku zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. L. 

Mariańskiej w Młodowicach w Szkołę Filialną w Młodowicach z klasami I – III i Oddziałem 

Przedszkolnym, oraz likwidację  klas IV – VI.  

 

                                                                  § 2 

Przyczyną przekształcenia i zmiany stopnia organizacji szkoły jest bardzo mała liczba 

uczniów, a dalsze prognozy nie wskazują większej  tendencji wzrostowej liczby uczniów,  

natomiast występuje coroczny  wzrost wynagrodzeń dla  nauczycieli i kosztów utrzymania 

szkoły, bez zwiększenia wielkości  subwencji oświatowej. 

                                                                    

                                                                   § 3 
Uczniom ze zlikwidowanych klas IV - VI zapewnia się dowóz i możliwość kontynuowania na 

tych samych warunkach dalszej nauki w Szkole Podstawowej w Fredropolu.  

 

                                                                   § 4 
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Fredropol do dokonania czynności niezbędnych 

do przeprowadzenia procesu przekształcenia szkoły, w szczególności do: 

  

1/ Zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów Szkoły Podstawowej 

im. L. Mariańskiej w Młodowicach  i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

 

2/ Wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię dotyczącą  przekształcenia 

szkoły. 

                                                                    § 5 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Samorządowych  Gminy Fredropol. 

 

                                                                    § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Do projektu Uchwały Rady Gminy Fredropol w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. L. Mariańskiej w Młodowicach  w Szkołę Filialną w Młodowicach 

 

Na podstawie dokonanej  prognozy dla Szkoły Podstawowej im. L. Mariańskiej  

w Młodowicach o  planowanej  liczbie uczniów klas: IV, V i VI w latach szkolnych 

2011/2012 do 2015/2016  wynika, że liczba uczniów będzie wynosić: 

 

 

Rok szkolny           2011/2012     2012/2013    2013/2014    2014/2015   2015/2016 

Klasa                            IV                 IV                 IV                 IV                IV 

Liczba uczniów            7                   7                   6                   5                 10 

 

Rok szkolny           2011/2012     2012/2013    2013/2014    2014/2015   2015/2016 

Klasa                             V                  V                   V                  V                 V 

Liczba uczniów             5                  7                    7                   6                  5 

 

Rok szkolny           2011/2012     2012/2013    2013/2014    2014/2015   2015/2016 

Klasa                            VI                 VI                 VI                 VI                VI 

Liczba uczniów            3                   5                   7                   7                   6 

 

W związku z prognozowaną  bardzo małą ilością uczniów którzy uczęszczaliby  do Szkoły 

Podstawowej im. L. Mariańskiej w Młodowicach,  zamierza się przekształcić Szkołę 

Podstawową im. L. Mariańskiej w Młodowicach w Szkołę Filialna w Mlodowicach z klasami 

od I – III, i oddziałem przedszkolnym, natomiast dla uczniów zlikwidowanych  klas IV – VI 

zapewnia się dowóz i dalsze kontynuowanie  nauki na tych samych warunkach w Szkole 

Podstawowej w Fredropolu.  

Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. L. Mariańskiej w Młodowicach w Szkołę Filialną  

nie spowoduje  pogorszenie warunków nauki, natomiast rezygnacja z nauki w klasach 

łączonych  - jak to które odbywało się do tej pory – na pewno  wpłynie pozytywnie na poziom 

kształcenia uczniów. 

 

Przyczyną przekształcenia i zmiany stopnia organizacji szkoły  jest bardzo mała liczba 

uczniów, a dalsze prognozy nie wskazują większej  tendencji wzrostowej liczby uczniów,  

natomiast występuje coroczny  wzrost wynagrodzeń dla  nauczycieli i kosztów utrzymania 

szkoły, bez zwiększenia wielkości  subwencji oświatowej. 

 

Prognozowane oszczędności finansowe w związku z przekształceniem Szkoły 

Podstawowej im. L. Mariańskiej w Młodowicach w Szkołę Filialną  w 2012 roku 

wyniosą około 226.677 zł. 

Podobna sytuacja dotyczyć będzie wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy 

Fredropol, natomiast ogółem prognozowane oszczędności finansowe w roku 2012 

wyniosą około 1.370.000 zł 

 

Mają na uwadze bardzo trudną sytuację finansową budżetu Gminy Fredropol gdzie                  

z wieloletniej prognozy finansowej /na lata 2011 – 2024/ wynika, że planowane zadłużenie na 

2011 rok wyniesie 53,34 % i nie może przekroczyć 60 % dlatego jak najbardziej wskazane 

jest podejmowanie działań oszczędnościowych, a przedłożony projekt uchwały w tym 

względzie jak najbardziej  uzasadniony. 


