
 

UCHWAŁA 

NR V/72/19 

RADY GMINY SOLINA 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wołkowyi poprzez likwidację 

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Bukowcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 89 ust. 1 i 9 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)  

Rada Gminy Solina uchwala, co następuje: 

§ 1 

Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Podstawowej 

w Wołkowyi poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej  

w Bukowcu z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Solina do dokonania czynności wynikających z ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia Szkoły 

w sposób wskazany w § 1, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia 

Szkoły Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a także do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia Szkoły.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

Uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę 

Gminy Solina jest wymogiem formalnym, wynikającym z art. 89 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) stanowiącym, iż szkoła publiczna 

prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana przez organ 

prowadzący z końcem roku szkolnego po zawiadomieniu, co najmniej na sześć miesięcy przed 

terminem ich likwidacji o zamiarze likwidacji rodziców uczniów lub uczniów w przypadku 

szkoły dla dorosłych, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy JST właściwej do 

prowadzenia danego typu szkół. Szkoła lub placówka prowadzona przez JST może być 

zlikwidowana po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a także zgodnie z aktualnym stanem 

prawnym przy zamiarze likwidacji szkoły, wymagana jest opinia związków zawodowych 

funkcjonujących w oświacie. Szkoła Filialna w Bukowcu jest szkołą o strukturze 

organizacyjnej klas I - III. Obecnie w szkole uczą się dzieci w klasie III (łącznie 3 dzieci) oraz 

16 dzieci w oddziale przedszkolnym 3,4, 5 i 6 letnich. Klasa I i II w roku szkolnym 2018/19 

nie powstała. W roku szkolnym 2019/2020 w naborze do klasy 1 uczestniczyć będzie tylko  

1 dziecko. Szkoła Filialna w Bukowcu mieści się w samodzielnym budynku w miejscowości 

Bukowiec. Uczniom Szkoły Filialnej w Bukowcu zapewnia się możliwość kontynuacji nauki 

w Szkole Podstawowej w Wołkowyi .Odległość z miejscowości Bukowiec do Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wołkowyi to zaledwie 3 km. Organ prowadzący zapewni dowóz 

uczniów z miejscowości Bukowiec do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi. W celu ograniczenia 

skutków likwidacji tej placówki organ prowadzący zamierza utworzyć Publiczne Przedszkole, 

w której zgodnie z potrzebami społecznymi zostanie zapewniona opieka i kształcenie dla dzieci 

w wieku przedszkolnym z dotychczasową obsługą kadrową. 

 

 


