
UCHWAŁA NR XX/142/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy 
Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" 

w Łomży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz.446, 1579, 1948) oraz art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać do prowadzenia z dniem 1 września 2017 r. w drodze umowy Społeczno-
Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Szkołę 
Podstawową w Pawłówce, po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2. Tryb i szczegółowe warunki przekazania Szkoły Podstawowej w Pawłówce na rzecz Stowarzyszenia 
określać będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą, a Stowarzyszeniem. 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta do powiadomienia pracowników Szkoły Podstawowej w Pawłówce oraz zakładową 
organizację związkową o fakcie przekazania szkoły Stowarzyszeniu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 5 ust. 5 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostka 

samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 

uczniów, na podstawie uchwały Rady Gminy oraz po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty, 

może przekazać w drodze umowy osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. 

 Podjęcie decyzji w sprawie  przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży  podyktowane jest warunkami demograficznymi w 

obwodzie szkoły, koniecznością obniżenia wydatków bieżących budżetu Gminy, 

niewystarczającym poziomem subwencji oświatowej oraz brakiem innych możliwości 

prawnych skutecznego wpływu na finansowanie zadań z zakresu oświaty. Przekazywana z 

budżetu państwa subwencja oświatowa tylko w części pokrywa koszty prowadzenia szkół 

samorządowych. Ze środków własnych budżetu Gminy corocznie przeznacza się coraz 

większe środki na ich funkcjonowanie. Nie ma prawno-finansowych możliwości utrzymania 

dotychczasowego poziomu dofinansowania zadań z zakresu oświaty. Gmina Przerośl 

zobowiązana jest do realizacji wielu zadań, systematycznie wzrastają koszty realizacji zadań z 

zakresu wydatków bieżących, mieszkańcy wciąż oczekują na realizację pilnych inwestycji 

poprawiających warunki życia. Przekazanie Szkoły do prowadzenia przez Stowarzyszenie 

spowoduje zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania na skutek innego niż obowiązuje w 

samorządach sposobu zatrudniania nauczycieli. Nie zmieni się natomiast siedziba, nazwa, 

sposób organizacji, podstawa programowa i zadania realizowane przez Szkołę. Przekazanie 

Szkoły nie utrudni realizacji jej zadań statutowych, również w zakresie dalszego skutecznego 

kształcenia dzieci i młodzieży. Uczniowie z przekazanej Szkoły będą kontynuować naukę jak 

dotychczas w swojej Szkole. Koszty prowadzenia w/w Szkoły przez Stowarzyszenie 

finansowane będą z przekazywanej przez Gminę subwencji oświatowej, zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty oraz szczegółową umową zawartą ze Stowarzyszeniem. Nauczyciele z 

przekazanej Szkoły będą nadal w niej zatrudnieni, o ile wyrażą zgodę na zmianę warunków 

świadczenia pracy. W przeciwnym razie otrzymają odprawy finansowane z budżetu gminy. 

 Zgodnie z art. 5 ust. 5 l ustawy o systemie oświaty, Wójt Gminy Przerośl poinformuje 

pracowników Szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania do 

prowadzenia szkoły Stowarzyszeniu, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych skutkach 

dla pracowników, a także o nowych warunkach pracy i płacy. Zgodnie z artykułem 5 ust. 5 g 

ustawy o systemie oświaty przekazanie do prowadzenia będzie miało miejsce pod warunkiem 

wyrażenia pozytywnej opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Kuratora 

Oświaty). Kurator ma obowiązek w sposób szczegółowy rozpatrzeć czy został zachowany 

właściwy tryb oraz czy podmiot, który ma się zajmować prowadzeniem szkół daje rękojmię 

należytego wypełniania wymagań ustawy o systemie oświaty. Po otrzymaniu opinii może być 

zawarta umowa ze stowarzyszeniem o przekazaniu szkoły do prowadzenia. 

 Poniżej przedstawiamy przesłanki faktyczne uzasadniające przekazanie szkoły, są to; 

 mała liczba dzieci w szkole, 

 wysokie koszty utrzymania placówki – mała liczba uczniów generuje o wiele 

większe koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji 

oświatowej. 
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Liczbę uczniów uczących się w roku szkolnym 2016/2017 w tej szkole w podziale na 

klasy przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa szkoły „O” I II III IV V VI 

Szkoła Podstawowa w Pawłówce 11 7 3 8 8 9 11 

Punkt Przedszkolny w Pawłówce – 7 dzieci 

 Z danych z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Przerośli wynika, 

że liczba dzieci urodzonych w obwodzie szkoły przedstawia się następująco (dotyczy 

Gminy Przerośl) : 

Miejscowość Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Razem 4 3 6 6 8 

Na podstawie danych można przyjąć, że w najbliższych latach nie nastąpi wzrost liczby 

uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej w Pawłówce, ponieważ liczba urodzeń 

w omawianym obwodzie utrzymuje się na niskim poziomie. Część dzieci urodzonych na 

terenie gminy uczęszcza do innych szkół w kraju lub przebywa zagranicą. 

Konieczność przekazania szkoły wymuszona jest czynnikiem ekonomicznym. Obecnie, 

ciężar utrzymania szkoły stał się nabrzmiały i niemożliwy do udźwignięcia przez budżet 

gminy. Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków 

ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych 

środków na polepszenie baz dydaktycznych i oferty programowej. 

Szkoła Podstawowa w Pawłówce, wydatki w roku 2016 (kalkulacja poniższych 

kosztów jest orientacyjna, nie ma możliwości szczegółowego wyliczenia ze względu na 

otrzymywaną subwencję z budżetu państwa na ucznia szkół gminnych); 

 Subwencja oświatowa (dzieci klasy I-VI i gimnazjum= 292 dzieci)  – 2592273zł. 

 Dotacja oświatowa (dzieci 2-6 lat= 77 dzieci)  – 105490zł. 

 otrzymana subwencja w przeliczeniu na jednego ucznia w gminie; 7025zł 

rocznie 

 subwencja dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce ogółem; 449608 zł. 

 wydatkowano 981 065 zł. 

 dofinansowano z budżetu gminy – 531456 zł 

w tym; 

 wynagrodzenie i pochodne – 888007zł  

 koszty materialne i niematerialne – 90108 zł 

 koszt jednego ucznia w SP w Pawłówce – 15329 zł  

 

STAN KADRY ZATRUDNIONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W PAWŁÓWCE 

Imię 

Nazw. 

Wykształcenie Nauczany przedmiot Stopień 

awansu 

Staż 

pracy 

1 Wyższe magisterskie Religia mianowany 28 

2 Wyższe licencjackie.Kurs 

kwalifikacyjny  z zakresu 

Matematyka 

Rewalidacja 

mianowany 6 
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oligofrenopedagogiki 

3 Wyższe magisterskie 

Podyplomowe –Przyroda 

Kurs kwalifikacyjny-  

Wychowanie do Życia w rodzinie 

Przyroda 

Wychowanie fizyczne 

Wychowanie do życia w rodzinie 

dyplomowany 25 

4 Wyższe magisterskie Edukacja 

Wczesnoszkolna 

mianowany 32 

5 Wyższe magisterskie Edukacja wczesnoszkolna mianowany 34 

6 Wyższe licencjackie Język angielski mianowany 16 

7 Wyższe magisterskie. Podyplomowe- 

Blok Humanistyczny 

Edukacja wczesnoszkolna mianowany 24 

8 Wyższe magisterskie. Podyplomowe –

terapia pedagogiczna 

Wychowanie Przedszkolne kontraktowy 4 

9 Wyższe magisterskie.Podyplomowe- 

Blok Humanistyczny.Podyplomowe –  

Bobliotekoznawstwo i Informacja 

Naukowa.Podyplomowe - Polonistyka 

Język Polski 

Biblioteka 

mianowany 34 

10 Wyższe magisterskie.Podyplomowe- 

Technika. Podyplomowe-Plastyka 

Wychowanie 

przedszkolne.Muzyka.Plastyka 

mianowany 29 

11 Wyższe magisterskie 

Podyplomowe- Historia 

Język Polski 

Historia i społeczeństwo 

mianowany 15 

12 Wyższe magisterskie. (kierunek 

historia).Podyplomowe-Wiedza 

o Społeczeństwie i Edukacja Europejska 

Podyplomowe- Wychowanie Seksualne. 

Podyplomowe- Edukacja dla 

Bezpieczeństwa.Podyplomowe- 

Technika i Plastyka 

Zajęcia techniczne dyplomowany 13 

13 Wyższe magisterskie Zajęcia informatyczne dyplomowany 20 

Poza tym w Szkole Podstawowej zatrudnieni; wożna, konserwator i pomoc nauczyciela w 

Punkcie Przedszkolnym. 

 Mając na uwadze powyższe argumenty, przekazanie Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce do prowadzenia Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży znajduje uzasadnienie prawne i 

faktyczne. 

Id: 585EF9AF-353F-4867-ACCB-516C2EFC95A1. Podpisany Strona 3




